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Et godt minne

Tlf. 51 88 12 34
alphabegravelse.no

Døgnvakt: 924 25 000

Unike mennesker – Unike begravelser
Ansvarlig er Arvid Steinum
Kontor: Madlakrossen 2, 4042 Hafrsfjord

Åpningstider: Hverdager 08:00 - 20:00 Lørdag 09:00 - 18:00

Joker Madlatuå, Grenaderveien 2, 4045 Hafrsfjord

Tipping

Rikstoto

MADLA BIL AS 
4043 HAFRSFJORD, 
Revheimsveien 74
Tlf: 97 96 38 83, Fax: 51 55 89 39
E-post: madlabil@automester.no

Åpningstider: Mandag - fredag kl 07:30 - 15:30

Kinesisk og kontinental mat
Åpningstider:
Mandag-fredag: 14.00-22.00
Lørdag stengt
Helligdager og søndager: 13.00-22.00

Ring og bestill:  51 86 42 00
Kvernevik Ring 215  v/Kiwi & Tanangerbroen

Snoopy   
 FASTFOOD

REGN KAN VER 
LIGA SÅ GLATT!

Revheimsv. 74 • T: 5163 7790 • badekk.no

Vil du snakke dekk 
og felger, eller bare 
sjekke dekkene dine, 
- velkommen til oss. 
  
For plass på det nye 
dekkhotellet vårt,  
- vær tidlig ute. 

Mandag - torsdag: 08.00 - 18.00 Fredag: 08.00 - 16.00

Tlf. 51 89 20 02
www.hafrsfjord-smaadyrklinikk.no

Besøk vår Facebookside!
Regimentveien 128, 4045 HAFRSFJORD

Mandag - torsdag: 08.30 - 18.00 Fredag: 08.30 - 16.00

Du finner oss på Revheim. Velkommen!
Dyrlegene Håvard Y. Pettersen og Vibeke Kvande

Regimentveien 128, 4045 HAFRSFJORD
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Foto forside:
Det har vært en fantastisk høst i år, med 
mange flotte solnedganger i Rogaland. Tors. 
15.9. var det rekordvarmt i Stavanger med 
26,7 grader som maksimumstemperatur og 
nesten tropenatt. Kielland-monumentet.
Foto: Helge Brunstad 

Nordvesten
Nr 9 – 2016 – 33. årgang

TV-aksjonen 2016
Kristen Høyer Mathiassen opplyser at det i år var så 
mange frivillige bøssebærere at det ikke var behov 
for militær innsats. I realiteten måtte de si nei takk 
til flere som ønsket å gå. Høyer Mathiasen takker alle 
bøssebærerne for innsatsen.  

På landsbasis kom det inn 221 mill. kroner. Til Røde Kors sitt arbeid med å 
gi mennesker i krig og konflikt en hjelp. I Stavanger ble det innsamlet ca. 
7,3 mill. kr. og var den beste storbyen (143. plass av totalt 429 kommuner i 
landet, fordelt på innbyggere). Her på Madla var innsamlingsresultatet kr. 
393.900. I 2015 ble det innsamlet 365.000 kroner i vårt distrikt, slik at det 
er en forbedring i innsamlingsresultatet.

Dette er den glade gjengen som satt på Madla Bydelshus og organiserte TV-aksjonen 
søndag 23. oktober. Fra venstre Geir Engelsgjerd, Arne Helgaland, Eyolf Plahte, 
Kristen Høyer Mathiasen og Erling Soma. Kristen Høyer Mathiasen var ansvarlig og 
politisk oppnevnt, mens de øvrige fire var frivillige og kom fra Lions Harald Hårfagre. 
Sanitetsforeningen var også med i arbeidet. Både Lions og Sanitetsforeningen har 
vært sentrale aktører i dette arbeidet gjennom flere år.

Nordvesten som Postabonnement
Vi tilbyr nå å sende ut Nordvesten i Posten til alle som ikke bor i Madla bydel. 
Abonnementet betales forskuddsvis og koster kr 300,- per år for 10 nr.  
Beløpet betales til kto 3201.39.14388 og merkes Postabonnement.

Som et introduksjonstilbud får du tilsendt de 3 resterende nummer i 2016  
uten kostnad.

Bestilling gjøres til distribusjon@nordvesten.net eller til Kristin Ascard,  
tlf arb 51 84 04 00.

Høstgave
Takk til alle som har gitt en Høstgave til Nordvesten på kr 250. Vi har fått inn 
over 20.000,- og synes det er flott.
 
Til dere som har glemt oss, er det fortsatt mulig å benytte bankgiro 
3201.39.14388 og hjelpe oss med å dekke trykkeutgiftene til bladet. 
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www.haf rs f jo rd .no  /  51  89  60  90

Vår personlige oppfølging gir deg:
• Trygghet for en verdig begravelse
• Råd og bistand ut fra ditt behov
• Forhåndsavtale vedrørende pris

Madla Historielag arrangerer julemøte 

7. desember kl.19.00 på Hafrsfjordsenteret

Kåseri av Tora Liv Thorsen om
”Før fjernsynet kom og alt blei annleis.” 

Reidar Jonassen  underholder med musikk fra 50 og 60 åra 

Velkommen!

Er det tid for en 

tannsjekk?

Nå har vi utvidet med en helt ny tannklinikk, 
TSMG Hinna Park. Vi gleder oss til å ta imot nye og 
nåværende kunder både der og i Madlagården.

Vår erfaring - din trygghet
Til tjeneste hele døgnet

Tlf.: 51 82 00 50  |  www.hviding.no

Din Interiørbutikk

Vi utfører også håndtverktjenester

Maling Tapet Tepper Gulvbelegg

TANNLEGE ANDREW WURNER
Har overtatt praksisen til Joar Bratland. 

Vi tar imot gamle og nye pasienter.

Madlastokken 5, 4042 Hafrsfjord. 
Gratis parkering. 

Andrew kontaktes på 51556067  
eller post@tannlegewurner.no

Velkommen!

FØRSTEVALGET
Når noe skal markeres og noen skal minnes

Dåp • Konnrmasjon • Bryllup • Minnestund

Telefon 51 86 71 80
E-post amb@victoria-hotel.no
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MADLA BYDELSHUS

Faste aktiviteter er:
Mandag:
kl. 10.00 Bridge.
Kl. 10.30 Bingo, kom å bli med! 
Kl. 11.00 Oljemaling, annen hver 
uke. Fulltegnet.
Kl. 11.00 Oljemaling, hver uke. 
Fulltegnet.
Kl. 18.00 Oljemaling. Fulltegnet.

Tirsdag: 
Kl. 10.00 Engelsk diskusjons-
gruppe.
Kl. 12.00 Litteraturgruppe,  
NY, siste tirsdag hver mnd. 
Fulltregnet.

Kl. 10.30 Strikkekafè
Flittige damer kommer sammen 
til drøs og strikker. Kom innom og 
si hei en tirsdag. Ta gjerne med 
ditt eget strikketøy. Vi utveksler 
oppskrifter, ideer og koser oss også 
med Quiz.

Onsdag:
Kl. 10.30 Turgruppe 
Møtes hver onsdag ved bydels huset 
for tur i nærmiljøet, etter på samles 
vi kafeen til kaffe og drøs. Kom å 
bli med!
Kl. 12.15 Foredrag 
Kåseri med ulike tema for hver 
gang. Se program, hjemmeside og 
aviser.
Kl. 13.30 Boccia.
Ved turgruppen, andre brukere av 
kafeen kan låne og spille boccia.  
Ta kontakt med oss.

Torsdag:
Kl. 10.00 Bridge.

NYHET:
Er det noen som vil spille bord-
tennis på dagtid. Kom å prøv, dere 
får låne utstyr her.

60 + trening:
Mandag:
Kl. 10.00 Trim med Siri  
Malmstrøm.
Kl. 11.00 Trening med fysiotera-
peut Janet Gjeitnes.

Tirsdag:
Kl. 10.30 Trim for alle med Tor 
Albert Barstad.
Kl. 11.30 Pilates med Aina Sørhus.

Onsdag:
Gruppe 1: Kl. 09.00 til 10.00. 
Gladtrim med Lodvar Solholm.
Gruppe 2: Kl. 10.10 til 11.10. 
Gladtrim med Lodvar Solholm.
Gruppe 3: Kl. 11.20 – 12.20  
Gladtrim med Lodvar Solholm, NY.

Torsdag:
Kl. 11.00 Trim med Eli.
Kl. 12.00 Pilates med Aina Sørhus.

Fredag:
Kl. 10.30 Styrke og balanse med 
Astrid Eriksen.
Kl. 11.30 Sterkere, friskere kropp  
i balanse ved Astrid Eriksen.
Ledige plasser på alle trimgrup-
pene. Det selges treningskort for 
høsten 2016.

November:
Tirsdag 1. kl. 12.30 Vi får besøk av 
Kolumbus som vil gi info om det nye 
betalingssystemet. Ta gjerne med 
din egen smarttelefon/nettbrett.

Onsdag 9. kl. 12.30 
KONSERT med den 
kjente sanger, revyar-
tist og vise tolker Kris-

tin Svensen og gitarist Per Tønnesen 
«En Hildrings time» Viser fra Erik 
Byes beste perler. Entrè kr. 100,-.

Onsdag 16. kl. 12.30 
Stavanger ble i 1960- 
og 1970 årene for-
vandlet fra en liten 
hermetikkby til en 
storkommune og olje-

hovedstad. Fotograf Egil Eriksson 
vil ta oss med på en historisk reise 
gjennom sine linser hvordan dag-
liglivet, hvilke personligheter som 
var i Stavanger på den tiden, både 
fra bakken og fra luften.
Entrè kr. 30,-.

Onsdag 23. kl.12.30 Jim Reeves 
konsert i Njålhallen 1964. Tor 
Ragnar Roaldsen viser film. Entrè 
kr. 30,-.

Lørdag 26. kl. 11.00 Jul på Madla  
i samarbeid med bydelshuset.
Underholdning, julefortellin-
ger, fortellerstund ved Marianne 
 Stenerud. Salg av flotte håndlag-
ede produkter. Juleverksted for 

barna. Åpen kafeteria med bl.a. 
salg av risgrøt. Passer for hele 
fami lien. Gratis inngang. Velkom-
men til før juls aktiviteter.

KOMMER:
Onsdag 7. desember kl. 12.30  
Konsert med Lucia og terner.
Tirsdag 13. desember kl. 13.00 
Førjulsmiddag med underhold-
ning. Kr. 270,- pt. pers.

Skipper Worse Madla har 
åpent mandag til fredag  
kl. 08.00 til 15.30. 

Kaféen har åpent mandag til 
fredag kl. 09.00 til 15.00.

Velkommen til den trivelige 
kafeen på Madlamark, Madla 
Bydelhus. 
Vi har påsmurt, lapper, lefser, 
kaker og rykende varm kaffe.  
Alt servert med et vennlig smil 
og en god kommentar.

Med forbehold om endringer, se også 
i avisene. Det arrangeres ulike kurs og 
aktivitetsgrupper på senteret, se vår 
hjemmeside. Kafeteria og aktivitetene 
er åpent for alle!

Hilsen 
Vertskapsleder Gro Sørli Sikveland

Vertskap Eli Bryne og Anne Solveig Bang

Frisør Inger Maribu
Fotterapeut Anita Holstad Joa

Vertskapsleder  
Gro Sørli Sikveland

MADLA
Madla bydelshus

Åsta Kongsmorsgate 20
Tlf. 51 59 18 13

Se nærmere info: 
”Det skjer” i Rogalands Avis 

og ”Kalender” Stavanger Aftenblad

www.skipper-worse.no
E-mail: madla@skipper-worse.no
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TEKST OG FOTO: MONICA STOLTENBERG 

Oktober måned har vært en fantas-
tisk måned! For et utrolig vær vi også 
har hatt. Der er et uttrykk som heter; 
der finnes ikke dårlig vær, men dårlig 
klær.. Og ja, det er sant, men en må jo 
innrømme at en slik høst med mye sol 
setter en ekstra stemning blant oss alle 
og ikke minst på turene til Madlaspei-
derne.

Tur til Brekko/Madland
I oktober har mange speidere vært på 
tur og for Flokk 1 gikk turen til Brekko/
Madland. Det var en fantastisk tur med 
mange opplevelser. Turen startet på 
fredag ettermiddag hvor det ble bygget 
leir og telt slått opp i kveldens skum-
ring med leirbål og pinnebrød. 

Etter en litt fuktig natt satte vi kom-
passet mot Furafjellet, en ca. 2 timers 
tur. Terrenget var til dels myret og 
utfordrende, men det klarte speiderne 
fint! Etter lunsj og masse gode kaker 

(takk til alle foreldre som stiller opp 
med baking!) var det fisking, lek og 
kanopadling i det nydelige høstværet. 
Det var en flott ettermiddag i nydelig 
naturomgivelser som dere der på bil-
dene. De som ville ha uteliggermerket 
bygget gapahuk! De hentet tømmer fra 
trær og bygget og bandt tau, vurderte 
vindretning og festet presenning. Ikke 
nok med det men guttaboys bestemte 
seg for å sove i gapahuken, og det 
gjorde de hele natta! Så de kan si seg 
verdige uteliggermerke. Stolte og for-
nøyde var de. 

Det ble også fisk på kroken som de 
selv sløyet. Om kvelden var det taco og 
bålkos. Søndag kom foreldre og grillet 
pølser med speiderne i det nydelige 
været. 
Takk for flott tur speidere og ledere, en 
fryd å være på tur med dere! 

Og hvem er så jeg som har skrevet 
dette?
Jeg ble med som Speiderleder i januar, 

så dette er andre semester. Halvåret 
før var jeg litt ekstra med som foreldre. 
Da fant jeg ut at jeg hadde lyst å delta 
som speiderleder. Jeg er utrolig impo-
nert over de flinke speiderne, og du 
blir rett og slett glad i hele gjengen! 

Alle, både store og små hadde en fantastisk tur til toppen av Furafjellet.

Fisken må selvsagt sløyes før
den skal grilles på bålet.

En speiderleders beretning
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Det er ikke alltid lett å være speider på 
tur borte fra foreldre eller hvis fotturen 
ble tøffere en enn trodde... 
Men de blir ”pushet” og oppmuntret til 
å mestre, og det gjør de! Ungene klarer 
faktisk mer enn vi foreldre tror.. Utfal-
let blir som regel at de kommer stolte 
og mer erfarne ut av det! 

For meg har det vært en utrolig positiv 
erfaring å få være med som leder. I 
turnusjobb får jeg bare være med an-
nenhver torsdag, men lederne stiller 
opp for hverandre slik at det alltid skal 
være nok ledere på møtene. 
Som leder får du være med barn og få 
være ute i friluftsliv! Ungene lærer å 
klare seg ute gjennom mange speider-
aktiviteter, og med mye lek og moro. 
Jeg har lært mye jeg også! Jeg visste 
ikke hvordan slå opp lavo, spikke, eller 
bruke kompass. Men du trenger ikke 
kunne alt for å være med som Speider-
leder. En er ikke alene, og det å være 
tilstede og hjelpe til og vise omsorg og 
trygghet til barna er også veldig viktig. 
Så jeg oppfordrer foreldre til å være 
med!

Jeg må også si at jeg liker speider-
merkene! Det er stas for ungene å få 
merker de kan sy på skjorta si. Madla-
speiderne har også en bok med flotte 
sitater og regler en skal lære om å være 
speider. Det er program satt opp for 
hvert halvår med mål og ting en skal 
gjennomføre for å få merkene. Veldig 
bra! Det gir liksom litt alvor og ikke 
bare lek og moro, men at en faktisk 
skal gjennom oppgaver for å utvikle 
seg, mestre nye ting, bli flink ute i na-
turen og vise nestekjærlighet. Dermed 
har speiderne mål for hvert halvår og 
for hver enhet; Bevere, Flokk og Tropp.

Jeg vil avslutte med å si til alle  foreld-
re at dere har noen fantastiske unger! 
Og så må jeg også skryte av de flotte 
speiderlederne og selve ledelsen. Dere 
gjør en flott innsats!  Da gleder vi oss 
videre til resten av høsten med kjekke 
og spennende speidermøter.

Fantastisk vær ga mulighet for både kanopadling og fiske.

Madlatun i Brekko er et flott sted for teltleir.

Pinnebrød på bål er den beste kveldsmaten en speider kan få.Fisken må selvsagt sløyes før
den skal grilles på bålet.
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TEKST: ARILD TOPDAHL
FOTO: HELGE BRUNSTAD

3. divisjon menn er ferdigspilt og 
Madla IL ble nummer 2 i avdeling 
05, bare 1 poeng bak Viking 2. 
53 poeng og 17 seirer i årets serie 
vitner om en knallgod utvikling 
i lys av at laget i 2015 overlevde i 
3 divisjon med et nødskrik. Laget 
scoret i år 53 mål og dette skyldes 
ikke minst Christoffer Talge som ble 
toppscorer i 3 divisjon med sine  
19 mål.

3 brødrepar var med å vinne de  
to siste kampene
Først ble Donn slått 2-1 og i siste 
kamp ble det en 3-2 seier over 
Jerv2 i Grimstad. I disse kampene 
stilte Madla IL med tre brødrepar, 
noe som er en sjeldenhet. Disse 
er Magnus Normann og Kristoffer 
Aasjord, Martin og Lars Sveingard, 
Chris og Marius Danielsen. I A-trop-
pen er der også et fjerde brødrepar 
Stian og Preben Andersen, som ikke 
spilte de avsluttende kampene.

Sesongen 2017
Det ser ut til at Madla IL får be-
holde de fleste spillerne til neste 
år. Det blir spennende å følge laget 
bestående av mange unge spillere, 
om de klarer å ta enda et høyere 
nivå. Det er allerede klart at Lasse 
Ihle og Ojan Bijan blir trenere neste 
sesong. Dette sikrer kontinuitet, 
som er viktig for å kunne bygge 
på det som var styrkene til laget i 
årets sesong.
 

Madla IL et topplag i 2016

Første rekke far venstere Magnus Normann Aasjord, Bård Ledaal, Chris Danielsen. Andre rekke fra venstre Jakop Storhaug, Tor Thorvaldsen,  
Pål Thorvaldsen, Bent Danielsen, Martin Sveingard, Marius Danielsen, Lars Sveingaard, Kristoffer Aasjord, Lasse Ihle, Thomas Mccabe.  
Tredje rekke fra venstre Henrik Grannes, Kjetil Sunde, Arturo Max Cleveland, Einar Holst-Larsen, Ådne Vedvatne, Magnus Bjørnsen, Lars Djuve, 
Christoffer Talge, Lars Marvik, Thomas Leidland, Stian Andersen, Morten Tønnessen, Terje Bjørnsen.

V U T Mål V U T Mål V U T Mål Diff
1 24 9 2 1 44 - 14 8 1 3 31 - 14 17 3 4 75 - 28 47 54

2 24 9 0 3 27 - 15 8 2 2 26 - 14 17 2 5 53 - 29 24 53

3 24 9 2 1 38 - 15 6 1 5 28 - 24 15 3 6 66 - 39 27 48

4 24 10 1 1 37 - 10 4 0 8 26 - 26 14 1 9 63 - 36 27 43

5 24 7 4 1 38 - 15 5 2 5 18 - 24 12 6 6 56 - 39 17 42

6 24 7 2 3 29 - 23 5 2 5 27 - 32 12 4 8 56 - 55 1 40

7 24 7 1 4 34 - 26 3 3 6 21 - 26 10 4 10 55 - 52 3 34

8 24 8 0 4 31 - 18 3 1 8 19 - 32 11 1 12 50 - 50 0 34

9 24 6 1 5 33 - 25 3 2 7 23 - 32 9 3 12 56 - 57 -1 30

10 24 7 2 3 24 - 15 1 2 9 13 - 39 8 4 12 37 - 54 -17 28

11 24 4 1 7 24 - 21 1 2 9 des.46 5 3 16 36 - 67 -31 18

12 24 4 1 7 24 - 36 1 0 11 15 - 43 5 1 18 39 - 79 -40 16

3. div Menn avd 05, sesongen 2016

Plass Lag Kamper
Hjemme Borte Total

Poeng

Ellers forteller daglig leder  Morten 
Tønnessen til  Nordvesten, at de 
også neste år vil bruke mange 
av de unge fra egen juniorstall 
sammen med de mer rutinerte 
spillerne. Dermed blir samarbeidet 
mellom A-laget og juniorlaget en 
bærebjelke også neste år. I lys av 
dette var det viktig at juniorlaget 
vant 10-2 over Haugar i siste kamp 
og dermed får spille i eliteserien 
også neste år.
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TEKST: MATS HAUGLAND
FOTO: HELGE BRUNSTAD

Da det gjensto én serierunde i 4. 
divisjon var premissene klare. Ved 
seier over Staal Jørpelands rekrut-
ter ville Sunde havne dårligst som 
nummer fire, og dermed være 
sikret spill i neste års spissede 4. 
divisjon. Ved tap kunne laget dår-
ligst havne i kvalifisering.

Grunnet omlegging av seriesyste-
met til neste år var kun topp fem-

lagene sikret å unngå nedrykk, og 
Sunde hadde alt i egne hender. 
Borte mot Staal 2 i siste serierunde 
ledet laget fra Kvernevik 2-0 etter 
25 minutter etter mål av Simen 
Soma Hjelle og Andreas Pedersen. 
Sunde hadde full kontroll på kam-
pen, men så snudde alt. Jørpe-
lands-laget fikk enkelt redusere 
på frispark, og laget fra Kvernevik 
raknet totalt. Selv om kampen var 
jevn, var det Staal 2 som hadde 
marginene med seg. Da dommeren 
blåste av, gikk de gule og svarte fra 

Høydramatisk på tampen  

Sunde IL’s herrelag samlet på siste trening før den viktige kampen mot Staal Jørpeland. Simen Soma Hjelle, Mats Haugland, Nalawi Solomon, 
Henrik Guldbrandsen, visekaptein Ole Soma Hjelle, kaptein Jørn Hornseth, Kristian Stokdal, Kjartan Olsson Hauge, Andrew Duthie, Eirik 
Kalheim, Vetle Andrè Jensen, Arian Cindrak, lagleder Helen Husebø, assistent trener Hans Jacob Hornseth og trener Anfinn Nilsen.

V U T Mål V U T Mål V U T Mål Diff
1 22 8 2 1 39 - 13 6 1 4 31 - 21 14 3 5 70 - 34 36 45

2 22 8 2 1 36 - 11 6 1 4 19 - 16 14 3 5 55 - 27 28 45

3 22 7 2 2 27 - 15 6 1 4 22 - 21 13 3 6 49 - 36 13 42

4 22 7 2 2 28 - 18 5 3 3 23 - 18 12 5 5 51 - 36 15 41

5 22 7 0 4 26 - 12 6 1 4 24 - 18 13 1 8 50 - 30 20 40

6 22 8 0 3 38 - 17 5 0 6 25 - 21 13 0 9 63 - 38 25 39

7 22 5 2 4 28 - 18 4 2 5 23 - 26 9 4 9 51 - 44 7 31

8 22 5 1 5 30 - 27 3 1 7 13 - 33 8 2 12 43 - 60 -17 26

9 22 4 1 6 24 - 31 3 1 7 17 - 29 7 2 13 41 - 60 -19 23

10 22 5 0 6 21 - 25 1 1 9 13 - 56 6 1 15 34 - 81 -47 19

11 22 4 0 7 27 - 31 1 1 9 14 - 52 5 1 16 41 - 83 -42 16

12 22 3 3 5 24 - 20 0 2 9 14 - 37 3 5 14 38 - 57 -19 14

4. div Menn Rogaland avd 02, sesongen 2016

Plass Lag Kamper
Hjemme Borte Total

Poeng
Kvernevik skuffet mot garderoben. 
Laget hadde tapt 2-4. Alt av andre 
resultater gikk også imot, slik at 
Sunde til slutt havnet på kvalik-
plass med dårligere målforskjell 
enn Sola 2. 

Men dette var ikke enden på visa. 
Sundes trenerstab hadde nemlig 
funnet ut at Staal 2 hadde benyt-
tet seg av en ikke-berettiget spiller 
i kampen, og han skulle egentlig 
stått over grunnet karantene for tre 
gule kort. Sunde sendte derfor inn 
en protest, som ble tatt til følge 
av NFF Rogaland: «Sunde tilkjen-
nes seieren 3-0, på bakgrunn av 
at Staal Jørpeland har innrømmet 
svikt i rutiner, samt at formkrav og 
frister i Reaksjonsreglementet er 
oppfylt i forbindelse med innle-
vering av protest». Dermed endte 
Sunde på 3. plass, slapp kvalifise-
ring og laget blir å finne i 4. divi-
sjon også til neste år. 
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TEKST: JARLE LØNO 

Spørsmålet en del Madla-boere stil-
ler seg er hvilken innvirkning denne 
utbyggingen vil få for trafikken i 
området. Vil bilkøene bli enda len-
gre, - eller vil infrastrukturplanen 
medvirke til at det ikke blir noen 
større utfordringer for de som skal 
ferdes i bil på Madla.

Restriksjoner på privat bilbruk?
I planen sies det følgende: «For å nå 

målet om null vekst i personbiltran-
sport er det nødvendig at mål og 
strategier i regionale og lokale pla-
ner trekker i samme retning. Dette 
innebærer restriksjoner på privat 
bilbruk, sterk styring av arealbru-
ken og et godt kollektiv-, fotgjen-
ger- og sykkeltilbud (NB: Uthevet av 
Nordvesten). I områdeplanen legger 
vi vekt på 10-minutters-byen., noe 
som danner grunnlaget for en bydel 
der transportbehovet er minst mulig 
og der robust og fleksibelt trans-

portsystem for fotgjengere, syklister 
og de som reiser kollektivt priorite-
res høyt».

Så gjenstår spørsmålet, - er denne 
planen om null vekst i personbil-
transport realistisk når det gjelder 
bilbruken? For det er vel rimelig 
å forvente at alle disse 4.000 nye 
boligene representerer stort sett 
4.000 biler, kanskje mer. I planene 
opplyses det for øvrig at det skal 
tilrettelegges for 1,2 parkeringsplas-

Kartskisse over Revheimsveien utarbeidet av Håvard Bergsagel ved byplanavdelingen i Stavanger Kommune. Merk at Regimentsveiens 
nåværende utkjøring til Revheimsveien vil bli stengt og at en ny utkjøring vil komme nærmere Europris, samtidig som det vil komme et nytt 
kryss på motsatt side av Europris i retning Madlakrossen. De interne veiene i området er ikke tegnet inn - og de vil ikke følge gangstiene.

Mer trafikk på Revheimsveien?
Madla-Revheim er et av de største gjenværende utbyggingsområder i Stavanger og skal i 
fremtiden inneholde 4000 boliger, med barneskole, barnehager, sykehjem, idrettsbaner og 
lokalsenter. Innflytting vil tidligst skje i 2020. Dette avhenger bl.a. av at det oppnås en av-
tale med Statnett vedr. kraftlinjen, som så langt ikke er løst. Områdeplanen ble lagt ut på på 
høring og offentlig ettersyn 18.06.2015, og Helle Svendsen (transportavdelingen i Stavanger 
kommune) og Håvard Bergsagel (byplanavdelingen i Stavanger kommune) håper at den skal 
vedtas endelig i løpet av 2017.
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ser pr. bolig (inkludert gjesteparke-
ring). Det vil si at det er beregnet en 
parkeringsplass pr. boenhet (resten er 
for gjester).

Det er selvsagt interessant å få vite 
hvordan «prosjektet» skal kunne 
innføre restriksjoner på privat bilbruk. 
Skal ikke hver boligenhet kunne kjøpe 
og bruke sin egen bil etter eget valg? 
Og hva med dem som ønsker to biler?

Kollektivtilbud
Det opplyses i planene at et godt kol-
lektivtilbud skal innføres. Vil det også 
bety et godt kollektivt tilbud f.eks. 
mot Forus, noe som det påstås ikke 
finnes i dag? Vil bussruta fra Sunde 
via Madlakrossen og opp Madlamar-
kveien, via Universitetet, motorveien, 
Solasplitten og så mot Tvedt-senteret 
være eneste alternativ mot Forus 
også i fremtiden?  Eller vil Kolumbus 
tilby nye bussruter? Svaret på dette er 
sannsynligvis om det vil være reg-
ningsvarende for busselskapet. Samti-
dig synes det innlysende at det vil bli 
behov for nye busssruter. 

Når det gjelder 
«Styrket kol-
lektivtransport» 
står det følgende: 
«Bussvei 2020 vil 
styrke kollektiv-
transportens kontakt-
flate, og gi svært god 
kollektivdekning for de 
nordlige og sentrale delene 
av planområdet. Vi forven-
ter derfor en betydelig vekst i 
antallet kollektivreisende. For 
å bygge opp om kollektivsatsin-
gen legger vi i planen til rette for 
høyest tettet og aktiviteter i områder 
med gangavstand til kollektivaksen. 
En kollektivandel på 18% vil gi ca. 
7.500 nye kollektivreiser. Vi legger også 
til rette for en mulig sekundær kollektiv-
trase i Regimentveien og Osmund Revheims 
vei. Det vil gi god kollektivtilgjengelighet i 
hele planområdet, men vil innebære en om-
legging av dagens lokale busstilbud».

Dette nye kollektive tilbudet er ikke konkretisert 
og vil sannsynligvis ikke være på plass til 2020. 

bilreiser øke betraktelig fra dagens 
nivå i denne delen av byområdet».

Kommunens representanter bekrefter i 
samtale med Nordvesten at en utbyg-
ging av Madla-Revheim vil generere 
mer transport. Men så sier de også at 
med de tiltakene som skal iverkset-
tes i regionen i årene fremover, så 
mener representantene, og tror, at 
bilbruken vil reduseres i eksisterende 
boligområder og at med en utbygging 
på Madla-Revheim vil ikke den totale 
trafikksituasjonen endre seg vesentlig. 
De sier også en bilandel på 36% er en 
ambisjon.     

Er det så realistisk at selv kun 50% av 
transporten i jobbsammenheng skal 
avvikles med bil? Hvilke tiltak må i så 
fall innføres for at dette skal kunne 
skje? Og er det som sagt realistisk å tro 
at bilandelen kan bli så lav som 36%? 
Hvilke erfaringstall ligger til grunn 
for å tro at det er mulig? Kommunen 
opplyser at reisevaneundersøkelse 
foretatt på Madla viser at 50% bruker 
bil som reisemiddel til jobb, - resten 
bruker gange, sykkel og buss. For Rev-

heim er tilsva-
rende tall 61%. 

Og er det grunn for 
å tro at generelle 

tiltak i regionen, hvis 
disse skulle få po-

sitiv effekt, vil få stor 
virkning på trafikken i 

Madla-Revheim-området? 

Bildeling
I kommuneplanen vises det 

til at en såkalt bildeling kan 
bidra til å redusere antall biler. 

Bildeling betyr at en beboer i 
stedet for kjøpe en bil heller deler 

kostnadene med andre beboere i 
det som kalles bildeling, bilpool eller 

bilkollektiv. Det vises i planen bl.a. til 
at dette fungerer godt i Oslo og at en 

bildelebil erstatter seks privateide biler. 
Og «med referanse til byer der bildeleord-

ningen er enda mer utbredt, er erfaringen at 
en bildelebil erstatter minimum ti privateide 

biler (jf. eks. Bremen)». 

Erfaring viser nemlig at hvis en beboer bare 
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nødvendig at mål og strategier i regionale og lokale 
planer trekker i samme retning. Dette innebærer re-
striksjoner på privat bilbruk, sterk styring av arealbru-
ken og et godt kollektiv-, fotgjenger- og sykkeltilbud. 
I områdeplanen legger vi vekt på 10-minuttersbyen, 
noe som danner grunnlaget for en bydel der transport-
behovet er minst mulig, og der et robust og fleksibelt 
transportsystem for fotgjengere, syklister og de som 
reiser kollektivt prioriteres høyt. 
Madla-Revheim ligger strategisk plassert både i kom-
munen og i regionen. Området ligger ca. 5 kilometer fra 
Stavanger sentrum og under 8 km fra Forus. Det er kort 
vei til Madlakrossen, UiS og rekreasjonsområder som 
Stokkavatnet, Hestnes, Møllebukta og Hafrsfjord. 

Nordvsten har fått opplyst at det 
er heller ikke kommunen som kan 
styre et slikt tilbud. 

Kommunens ambisjon er 36% 
bilbruk
I planene er det videre å lese: «Ho-
vedveier for bil til og forbi området 
er rv. 509 Revheimsveien og fv. 382 
Madlaveien. Disse knytter plan-
området til resten av byområdet. 
Regimentveien er en overordnet 
gate nord-sør gjennom planom-
rådet. I planarbeidet har vi tatt 
utgangspunkt i at mindre enn 50% 
av transporten skal avvikles med bil. 
Dersom 50% av alle nye reiser fore-
tas med bil, vil dette gi ca. 21.000 
bilreiser. En reduksjon i bilbruken, 
f.eks. ved at andelen bilreiser re-
duseres til 36%, tilsvarer ca. 15.000 
nye bilreiser. 36% tilsvarer den 
andel som Stavanger kommune må 
ned i for at det ikke skal være vekst 
i antall personbilreiser (gitt befolk-
ningsprognose august 2013). Også 
med en bilandel på 36% vil antall 
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sporadisk har bruk for bil, kan 
bildeling bli vesentlig billigere enn 
å eie bilen selv. Eller sagt på en litt 
annen måte; - bildeling er rimeli-
gere enn egen bil hvis beboer ikke 
trenger bil hver dag. 

Rabattkort? 
I følge kommunens plan kan det 
også være aktuelt å foreslå andre 
løsninger for å fremme lav bilbruk: 
«Som f.eks. hvis beboere ikke eier 
bil eller binder seg til lav bilbruk får 
de rabattkort på bildelebil. Kol-
lektivkort kan også inngå i en form 
for mobilitetspakke som inneholder 
tilgang til bildeleordning, sykkel-
ordning, mv. Denne typen mobili-
tetspakker kan utformes slik at de 
f.eks. er gratis eller svært gunstig 
det første året/månedene som bo-
satt i området».

Det opplyses i møte med Nordvesten 
at det er ikke kommunen som vil 
subsidere, - det er utbygger eller 
utleiefirma som må finne dette in-
teressant. Kommunen vet heller ikke 
om dette vil komme. Samtidig tror 
kommunen at det vil komme bysy-
kler i Madla-Revheim-området, noe 
som må tilrettelegges av utvikler.  

Informasjonsmateriell kommer i 2017
I planene sies det videre at «Det bør 
utarbeides informasjonsmateriell 
om mobilitet og smarte reisevalg 
for beboere og brukere av Madla-
Revheim, som gis til beboere og 
brukere tidlig». 
Siden det er innflytting tidligst i 
2020 er et slikt informasjonsmate-
riell foreløpig ikke utarbeidet ifølge 
kommunen. Man vil i hvert fall av-
vente detaljplanleggingen som for-
håpentligvis vil skje i løpet av 2017. 

Tjensvollkrysset
Det er også interessant å se på hva 
som kommer til å skje med Tjen-
svollkrysset. Stavanger kommune 
har nemlig bedt Statens vegvesen 
om å se på muligheten for en egen 
tofelts bussveitunnel under eksiste-
rende rundkjøring, noe vegvesenet 
er negativ til. Og selv om den nye 

Eiganestunnelen vil redusere tra-
fikkmengden nord-sør i Tjensvoll-
krysset med 35% er det grunn for å 
tro at dette krysset fortsatt vil forbli 
en flaskehals. For noe av den økte 
trafikken fra Madla-Revheim vil gå 
gjennom dette trafikkrysset. 

Bussveien
Det synes for øvrig å gå mot at 
bussveien skal gå på Eiganessiden 
av Madlaveien fra sentrum fram til 
Mosvatnet. Så er det fortsatt uklart 
om det blir midtstilte felt for bus-
sen videre, eller om bussene skal 
gå parallet med biltrafikken ut mot 
Madla og senere til Sundekrossen. 
Denne siste etappen (Mosvatnet-
Sundekrossen) blir etter planene 
ikke ferdig før i årene 2022-2023.

Mer trafikkaos?
Så er spørsmålet; - vil bilkøene på 
Madla bli enda lengre fra 2020 når 
innflytting i Madla-Revheim-pro-
sjektet tar til? Eller vil de foreslåtte 
tiltakene i planene gi minimal tra-

fikkøkning? I alle fall er det en viss 
skepsis hos en del Madla-beboere 
som Nordvesten har snakket med, 
og flere tror at bilkøene vil øke be-
traktelig. Kommunens representan-
ter tror også at det blir en trafikkøk-
ning når området går fra landbruk 
til å bli et tett boligområde. Men de 
tror samtidig at bilbruken vil gå ned 
andre steder i bydelen (i de eksis-
terende boligområdene), slik at det 
ikke blir noe vesentlig trafikkøkning 
på de overordnede veiene. 
Det gjenstår å se hva resultatet blir. 
Samtidig så er det kanskje en trøst 
at utbyggingen på Madla-Revheim 
i følge kommunen vil kunne ta opp 
til 20 år, slik at det i så fall vil bli en 
gradvis trafikkøkning.
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Møje har forandra seg siden  
me starta opp med Drøsen i 2011  
i Kafeteriaen på Madla handelslag. 
Mange Napoleonskaker og mange 
kopper med kaffe har gått ner i 
denne perioden. Mange har lagt om 
kostholdet. Reke-rundstykke eller 
ein tallerken med grønnsakblanding. 
Reine helsekosten. 
 Den gamle stammen har blitt litt 
tynna ud, men aent e ikkje å venta. 
Den nye generasjon e på full marsj 
inn, og det e jo kjekt. Kampen om 
stolane merkes når me e någe sein 
ute. 
 Men det e ikkje verre enn den 
 leken som politikarane har dreve med 
i adle år. Får me nå ei samen slåing 
av kommunane te «Nord jaeren», 
så vil denne rasen bli verne verdige. 
Men di e seigliva. Mange av di yngste 
her som e oppflaska i disse miljøene 
må finna nye ting å potla med for å 
overleva. For eksempel som konsu-
lent, banksjef, styremedlem eller 
foredragsholdar. Ein og aen finne og 
på å skriva bok om hemmelighetene i 
livet som politikar. 
 Uansett så e di på jakt itte krem-
jobben der di kan få oppgjøre i RILUS 
(rett i lommen uten skatt - red. 
anmerkning) og gratisreiser te ett 
eller aent paradis. Men kor lenge kan 

di vera der? Når de så komme tilbake 
solbrente og blakke har de jo NAV å 
støtta seg på.
 Stille denne gruppå opp i kampen 
om stolane våre her på  Drøsen, så 
stille me bare ett spørsmål: «E du 
medlem i Madla Historielag?» Aktivt 
eller passivt. Det kan du bestemma 
sjøl.
 Me her på Drøsen e realistar. Gjønå 
sterke brilleglass ser me tydeligt at 
skjortknappane står på spreng mydlå 
beltespennå og navlen. Badevektå 
ser eg ikkje på lenger. Den må visa 
feil. Me kjøre på med tabelettar av 
ymse slag i foreskrevne dosar. Både 
av den typen som me får ordna  gjønå 
fastlegen eller av den typen som me 
får anbefalt gjønå intense reklame-
kampanjar. Her kan me i tillegg få 
billige turar te Toscana og te andre 
plasser. Ein grønne avlange tablet-
typen som eg har brukt i  mange år 
tar eg ikkje sjangsen på å slutta med. 
Eg e redde for at ryggsjevene ska 
begynna å forskyva seg igjen.
 Te slutt ein historie. Det var 
 madammen (ikkje hu mi, hu fra 
Kobbervig) som måtte ha ett nytt 
skab at adle kjolane ikkje hang så 
trangt. Hu reiste ut te Ikea og fekk 
ein flatpakke som hu sleit hjem. 
Langt om lenge hadde hu adle skru-

ene på plass og det såg veldigt fint 
ud. Hu og maen bodde i nærheten 
av ei gata som va stengte for gjenn-
omgangstrafikk, men bussen gjekk 
her. Hu hadde klagt på den kraftige 
fartsdompen rett udfor soveverelse-
vindue. Når bussen kom øve denne 
dompen så skrangle det i heila huse. 
Då maddammen var ferdige med 
monteringen kom bussen og skabe 
raste samen. Hu monterte skabe ein 
gang te og det sama skjedde igjen.
 Då ringte hu te Ikea og forklarte 
situasjonen og de lovte å senda ein 
skab-montør. Han kom og gjorde 
det han hadde på ordrelistå si. Den 
profesjonelle montøren ville venta 
litt for å sjekka at alt var OK. Så kom 
maen te kånå hjem og det fysta han 
gjør uden å ha snakt med kånå var 
å se på skabe. Han åpna dørå og 
der ser han montøren ståanes inni 
skabe. Han, maen te kånå altså, blei 
svert øvegidde, for å sei det mildt, og 
spør: Ka gjør du her? Og den svens ke 
montøren svarade: «Enten du tror det 
eller inte, så ventar jag på bussen».

MADLA
-drøsen: Ikea-montøren
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Siden turstien rundt Håhamma-
ren ble åpnet i sommer, har det 
vært en jevn og økende strøm av 
spaserende, løpende og syklis-
ter som har benyttet seg denne 
nye turtraseen. Folk har kommet 
langveisfra for å gå langs Hafrs-
fjord, og det later til at de aller 
fleste er svært godt fornøyd med 
stien og ikke minst den utformin-
gen den har fått. Likevel er det 
et problem som burde vært løst 
snarest: Parkeringsforholdene ved 
Møllebukta. 

Nordvesten har gjort en liten 
uhøytidelig spørreundersøkelse i 
forbindelse med bruken av tur-
stien og ikke mist omkring parke-
ringsforholdene en møter. La det 
være sagt med en gang: Parke-
ringen er først og fremst avhengig 
av været og av ukedag. En søndag 
med godvær vil det være overfylt, 
og mange vil sette bilen fra seg 
langs riksveien. I midtuken er det 
som oftest ikke noen problemer, 
mens det andre dager, spesielt i 
helgene, kan være rene kaoset. 
Ganske mange av de som tok tu-

ren da vi gjorde vår undersøkelse, 
15./16. oktober, bor i nærområdet 
og var således ikke avhengig av 
transport til turstiens utgangs-
punkt. Lørdagen var til dels grå og 
vasskald så denne dagen lot det 
ikke til å være store parkerings-
problem. Søndagen var været noe 
bedre og da var det nesten som å 
vinne i lotto dersom en fikk plass 
uten å måtte vente ganske lenge 
på at en plass ble ledig.

Utfordrende 
parkering i Møllebukta

Isak (13) og Sama (6) gleder seg til å ta fatt 
på turen. De er fra Bergen, er her for første 
gang og heier på Rosenborg!!!

Denne lørdagen er det fremdeles noen ledige plasser.

Disse unge damene, Conny Channon og 
Anne Cathrine Brandt Hansen går hele veien 
fordi det er dårlige parkingsforhold.

Manfred Becker kommer fra Duisburg i 
Tyskland har ikke hatt bil med seg. Ingen 
problemer.
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VI TILBYR 
UNDERTØY OG BADETØY TILPASSET DEG.

VELKOMMEN TIL OSS PÅ AMFI MADLA (2. etg)

En hel familie i ferd med å starte på 
turstien. Far Thomas Thoreby sykler ofte 
forbi og da kan det mange ganger være 
kaotisk på parkeringsplassen. Ellers ser vi 
Nikolai, Jeanette, Thea Marie og 
Marianne Bjørntvedt.

Solveig og Jens Alfred Jørgensen har 
parkert her før første gang og har ikke 
hatt problemer.
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Ny Jord og bureising

TEKST: ARILD TOPDAHL

Bakgrunnen for organisasjonen 
”Ny Jord” og bureising etter 1917
Fra 1902-1905 utvandret ca.90000 
personer, hvorav 40000 menn mel-
lom 15 og 29 år. Dette var ikke bra 
for Norge. J.Fr. Klingenberg tok tak i 
problemet og holdt foredraget ”Om 
emigrasjonen og midler til mot-
arbeidelse av denne ”i Kristiania 
Kjøbmandsforening i 1907. ”Det må 
skjære enhver fedrelandsvenn i hjer-
tet å se uke etter uke skib fullastet av 
arbeidssterk og frisk ungdom forlate 
landet. Alle disse skarer av ungdom 
har vårt fattige land vernet om, 
fødd og klædt, gitt undervisning og 
oppdragelse. Når de så er kommet 
opp i den alder at vårt land forventer 
produktivt arbeid av dem, forlater de 
oss.”Som svar på dette ble Selsska-
pet til Emigrasjonens innskrenkning 
konstituert med Johan E.Mellbye som 
formann.

Ny Jord  
I 1915 ble selskapet omdøpt til Ny 
Jord og gikk da inn for bureising 
over hele landet. 
Selskapet Ny Jord la i 1917 frem en 
plan som de arbeidet etter:

Selskapet kjøper inn områder for 
kolonisasjonsforetak

Utarbeider dyrkningsplan samt 
foretar oppmåling

Selskapet dyrker ferdig en 
del av jorda

Jorda utskiftes i store nok bruk til 
at de blir selvstendige enheter, 
som kan brødfø en familie

Bygninger oppføres av bureiseren

Bureiseren får lån til kjøp av 
bruket og bygging av våningshus 
og driftbygning. Lånet er rente og 
avdragsfritt i 5 år med mulighet 
for 2 års forlengelse. Deretter 
forentes lånet etter gjeldene 
regler. Først i 1921 ble dette lånet 
gjort rentefritt.

Nye gårder
I perioden fra 1917 til 1960 ble 20000 
nye gårdsbruk etablert i 500 kom-
muner. Gårdene hadde et areal fra 
100 til 200 mål avhengig av kvali-
teten på jorda. Det var et overord-
net krav at en skulle kunne leve av 
gården. På disse nye gårdene ble 
det reist 1,5 etasjes hus  med en 
grunnflate på 35 til 60 kvadratmeter. 
Driftbygningen var typisk fra 70 til 140 
kvadratmeter i grunnflate. Gårdene 
bestod av noe oppdyrket mark, men 
det meste var snaumark med mye 

Madla historielag hadde på møte 25 oktober besøk av Tarald Oma, som holdt et meget 
interessant foredrag om Ny Jord og bureising i Norge fra 1917 og frem mot 1960. Han brukte 
eksempler fra Jæren og ikke minst fra Madla.

Foredragsholder Tarald Oma og formann i 
Madla Historielag Magne Bø.

Slik så mange av de nye brukene ut. Store steiner ble tat med brøyten, mens mindre stein måtte plukkes for hånd.
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stein, som måtte ryddes. Myrer ble 
også gjort dyrkbare og grøfting og 
drenering var en annen fremtre-
dende aktivitet. Å få god kulturjord 
tar opp mot 20 år og de første årene 
var følgelig avlingene begrenset. En 
god bureiser var arbeidsom, tålmo-
dig, nøysom, god til å samarbeide og 
han passet på det han hadde. Viktige 
verdier å ta vare på.

Dyrkningsmetoder og utstyr
I 1951 kom Skjærpeplogen utviklet av 
brødrene Skjærpe på Jæren. Denne 
plogen sammen med bulldoseren 
som etterhvert kom i bruk, var av 
meget stor betydning for bureisingen 
og nydyrking i Rogaland og resten av 
landet. Disse maskinene behandlet 
jorda på en temmelig hardhendt 
måte. Derfor var Brøyten en stor 

nyvinning når den kom i 1958, den 
hadde en mildere behandling av 
jorda. Den var også utviklet på Jæren 
av brødrene Søyland. 

Bureising under Ny Jord og motar-
beidelse av emigrasjon til Amerika
De fleste gårdene i Madla ble etablert 
før 1917. Det var i alt 26 Ny Jord burei-
singer i Madla etter 1917. Sola kom-
mune hadde flest med 81. I Rogaland 
var det totalt 1000 Ny Jord bureisinger 
og i landet totalt 20000.
I 1936 var arbeidsstyrken, bureiser, 
hustru og barn over 15 år som tok 
del i   arbeidet nær 25000. I til-
legg  bodde 20000 barn under 15 år 
på brukene. Det samlede antallet 
personer på Ny Jord bureisningsbru-
kene var 45000.  Hensikten med Ny 
Jord organisasjonen var å motarbeide 
emigrasjonen av arbeidssterk og frisk 
ungdom til Amerika. Historien har 
vist at Ny Jord organisasjonen har 
skapt mange arbeidsplasser langs 
kysten fra nord til sør og bidratt sterkt 
til at emigrasjonen av sterk ungdom 
til Amerika, ble vesentlig redusert.

Madlamark fra tidlig i 1950 årene. Vi ser blant annet gårdene til Rage, Jørpeland og Øglænd.

Første bøyten fra Brødrene Søyland i 1958
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TEKST, FOTO OG TEGNING:
ELSE-MARIE REVHEIM OG 
HELGE BRUNSTAD

Vi har også dagsenter, og er krye og 
glade for at vi har eget kjøkken med 
kokker som lager all mat. Slåtthaug 
sykehjem er med i et spennende pilot-
prosjekt innen ernæring sammen med 
SUS og hjemmebaserte tjenester i Time 
kommune. Det er en tiltakspakke med 
mål å få mer næring i pasientene og 
hvor det er ekstra oppfølgingsplan for 
under- og feilernærte.  En stor andel 
pasienter med demens har ikke lukte-
sans og kjenner ikke smak. Noen kan 
ha problemer med tenner eller med å 
svelge, eller tar medisiner og har ingen 
matlyst. Da gjelder det at den maten 
de spiser er ekstra næringsrik. Alle an-
satte har fått opplæring i næringstett-
het: hvor mye næring det er i de ulike 
matvarene, og vi har «lure» nærings-
drikker og bl.a. vafler med vitamin- og 
næringstilskudd.

Lege og geriatriker Marit Apeland Alfs-
våg har femti prosent stilling hos oss. 
Tannlege kommer en gang i halvåret, 
og har med seg fullt tannlegeutstyr. 
De som har behov for det kan også bli 
fulgt til egen tannlege, enten av pårø-
rende eller oss. Ellers kommer optiker, 
frisør og fotterapeut hit, og vil noen 
kle seg opp, får vi besøk av to ulike 
klesbutikker to ganger i året.

Aktivitøren Bente, som har hundre 
prosent stilling og har vært her i ca. 
20 år, forteller om en kjekk jobb hvor 
trivsel er svært viktig.  Målet er at alle 
skal ha en meningsfull hverdag, sier 
hun. Vi har pratestund med ulike tema 
hvor alle får bidra, gutteklubb, bingo, 
konfirmanttreff, diakonigruppe, besøk 
av barnehage og den internasjonale 
skolen. Presten kommer en gang i 
uken, og det er stor glede når kantor 
Vit Koloss holder konsert.

Slåtthaug sykehjem – 30 år
Slåtthaug sykehjem ligger i Ragbakken på Revheim, like ved Golfbanen. 
Det ble bygget i 1986 og feirer dermed 30 års jubileum i år. I den forbindelse var 
Nordvesten en tur innom og tok en prat med virksomhetsleder Birte Lamo Kristensen og 
aktivitør Bente Amundsen. Vi fikk høre at i starten delte noen rom. Nå har alle eget rom. 
Og det er to avdelinger, en i hver etasje, med tilsammen 54 beboere.

Virksomhetsleder Birte Lamo Kristensen synes det er viktig å informere pårørende og andre 
som er interessert og legger ofte ut nyheter på sykehjemmets Facebook-profil.

Vi er så heldige at vi har egen minibuss 
og kan komme oss rundt omkring. Den 
årlig basaren er til inntekt for driften 
av bussen. Pårørendegruppen arrange-
rer ettermiddagskos i helgene, der det 
kan være dans, film eller underhold-

ning. Nylig var vi på besøk i Ørnestein 
barnehage, og åtte av beboerne våre 
ble invitert på helikoptertur. Det var en 
stor opplevelse! Virksomhetsleder Birte 
forteller hvor viktige alle de frivillige 
medhjelperne er og vi setter stor pris 



på dem. Hver jul har vi en tilstelning 
hvor vi viser dette.

Slåtthaug sykehjem ligger lunt til, og 
kommer vi en solskinnsdag er det 
mange som er ute, enten i solkroken 
ved inngangen eller i sansehagen, hvor 
en steinbukk står mellom blomstene 
som et minne fra svunne tider.

I 2016 var det Slåtthaug sykehjem som 
vant Stavanger Kommunes arbeids-
miljøpris, der det ble lagt vekt på etisk 
refleksjon, fag, undervisning, planer 
fremover, egen HMS gruppe, verne- og 
trivselsgruppe for ansatte. Det at de 
ansatte trives gir positive ringvirknin-

ger i hverdagen, sier Birte. Alle som 
ønsker det har hundre prosent stilling. 
Vi har ansatte fra 25 nasjoner, og ar-
rangerer temadager med internasjonal 
mat, flagg og musikk fra ulike land.
 
I den siste tiden har det vært en del 
negativ mediaomtale om forholdene 
på diverse sykehjem. Nordvesten spør 
om hvordan de reagerer på dette og 
får til svar at det er forferdelig trist å 
lese om. Vi kjenner oss ikke helt igjen. 
Virksomheteleder Birte Lamo Kristensen 
sier at hun er stolt av medarbeiderne 
sine som gjør sitt beste for at alle skal 
trives og ha det bra. Det er klart at 
alle vil det beste for sine pårørende, 

og får vi negative tilbakemeldinger tar 
vi dette på alvor.  Vi går i oss selv, og 
sammen med de pårørende prøver vi å 
finne ut av hva som kan bli bedre. Som 
sagt, målet er at vi skal ha en me-
ningsfull og trivelig hverdag alle vi som 
er her på Slåtthaug sykehjem.
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Virksomhetsleder Birte Lamo Kristensen synes det er viktig å informere pårørende og andre 
som er interessert og legger ofte ut nyheter på sykehjemmets Facebook-profil.

Slåtthaug sykehjem liker å pynte med 
blomster ved inngangen.

Mange trives med bingo på dagsenteret

Lions Harald Hårfagre ønsker å finne en verdig kandidat til 
Harald Hårfagre-prisen i nærmiljøet på Madla. Forslagene, 
hvor både privatpersoner eller organisasjoner har forslags-
rett, må være innsendt helst innen 5.desember, slik at en 
vinner kan utnevnes på Lions sitt desembermøte 2016.  

Følgende har tidligere vunnet prisen: 2008: Inge Berge, Madlaspei-
derne, 2009: Harald Kambo, Stavanger Skytterlag, 2010: Madla-mark 
Skolekorps, 2011: Gosen-revyen, 2012: Sarah Louise Rungh, 

Madla Svømmeklubb, 2013: Kjetil Sunde,
Madla IL, 2014: Runi Abrahamsen,
Gosen skole, 2015: Odd Svendsen, Madla IL.

Statuttene er utformet slik at det både kan gjelde positivt 
ungdomsarbeid eller eldrearbeid innenfor de mange ulike 
miljøer.  Prisen kan gis til både enkeltpersoner og grupper/or-
ganisasjoner, og er på 10.000 kr.  

Slåtthaug sykehjem 
feirer sine 30 år 11.11. kl 
11. for inviterte gjester. 

Nordvesten kommer 
tilbake med reportasje fra 

feiringen i neste nr.



Alle samlinger kl 19.00

MADLA  FORSAMLINGSHUS

Velkommen!

Snorresgt. 2, Hafrsfjord vis -à- vis Surf-inn og Madlaleiren
Ons  2. nov Bibelstudie - NMS 
Søn  6. nov Allehelgensfest Tale Jakob Trodahl. 
Sang av Gerd Maalfrid Elvig, Helen Enoksen og 
Unni Kallesten - NMS 
Ons 16. nov Bibelstudier - NLM 
Søn 20. nov Misjonsmøte - NLM 
Ons 30. nov Bibelstudier - NMS 
Søn  4. des  Adventprogram med Per Tjøstheim - NMS 

SUNDE BEDEHUS
Sundeveien 29

Velkommen!

Tor 03.11 kl. 19.30 Samtalemøte. IMF. Emne: «Min identitet»
Tor 24.11 kl. 19.30 Samtalemøte. IMF:  "Grunn til godt mot»
Fre 02.12 kl. 18.00 Adventsamling. Julegrøt og utlodning.
Andakt v/ Gabriel Pollestad. Sang av Elfrid Vistnes Mæstad.
Tir 06.12 kl. 10.30 Formiddagstreff. Andakt v/ Helge Hansen
     som også deltar med julemusikk på fløyte. 
     Kate-Elin Nordland: Julefortelling av Ajax.

Sunde bedehusforening 
v/Torbjørn W. Mobil: 41554773
Ansv. for utleie: Nordis F. Mobil: 99091677  

S O L H E I M 
B E D E H U S 

Kvernevik NLM 
Traneveien 16B

www.solheimbedehus.no

V E L K O M M E N !

Søndag 13. nov. kl. 11.00 Jon Håvard Gundersen
Søndag 27. nov. kl. 11.00 Magne Birkedal

Lørdag 19. november

JULEBASAR 
kl. 12.00 Andakt v/Åshild Gard
Sang av barnehagebarna 
kl. 16.00 Tale av Birger Helland 
Sang av Randaberg musikklag. Hovedtrekning.
Åretrekning etter begge samlingene.
Kafé m/suppe og hjemmebakt hele dagen.
Salg av småkaker m.m. 
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Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

Fretex tar imot alt av tekstiler!

Ingen tekstiler skal i restavfallet – uansett forfatning,  
form, farge eller materiale. 

fretex.no

Det er på tide med vårrydding i skuffer og skap, og da gjelder det å huske at ikke 
noe av det du rydder ut skal kastes. Alt kan komme til nytte! I Fretex gir vi brukte 
klær nytt liv. Mye kan gjenbrukes; det selges i Fretex butikkene, til andre land og det 
deles ut via  Frelsesarmeens tiltak. Noe blir  redesignet, omsydd og  omformet til nye 
 materialer.  Målet er at så lite som mulig skal gå til  energigjenvinning.

La den hullete genseren eller de utslitte buksene dine få nytt liv hos Fretex. 
Legg dem i nærmeste innsamlingsboks eller send dem i Fretex-posen du finner på 
Posten. På den måten blir årets vårrydding ekstra nyttig, både for deg selv og miljøet. 
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Fretex_2-1_INmagasinet.indd   1 22.02.2016   14.57



PASS PÅ TRAFIKKEN / 21

Søker Søker støtte til Søknad Innvilget

Hafrsfjord menighet Et variert tilbud til barn og unge i bydelen. 17 000 5 000

Kantoren i Madlamark kirke Mikrofoner til Madla Tweens. 35 000 5 000

Kantoren i Madlamark kirke «Fest i Guds hus» 2.-4.12.2016. 28 000 5 000

Kvernevik fritidssenter TV og Play-station. 10 000 10 000

Kvernevik fritidssenter v/klubbstyret Rusfrie miljøtilbud/helgetiltak. 20 000 20 000

Kvernevik sanitetsforening Deltakelse på regionalsamling i Bergen. 5 000 1 500

Kvernevik skolekorps Deltakelse i Stavanger Open i november 2016. 25 000 5 000

Madla bydelshus og Skipper Worse Madla Bydelsarrangementet «Jul på Madla» 26.11.16. 10 000 10 000

Madla sanitetsforening Omsorgsarbeid i bydelen. 5 000 1 000

Madla speidergruppe Fellestelt. 30 000 5 000

Madla ungdomsklubb Høstferietur for ungdom til Vier. 6 000 6 000

Madla ungdomsklubb Rusfrie helgearrangementer høsten 2016. 5 000 5 000

Madlamark menighet Lyssetting i forbindelse med 40-årsjubileet. 20 000 5 000

Madlamark menighet Ungdomsfest 11.11.2016, ledersamlinger og døråpnere. 42 000 5 000

Madlamark skolekorps Korpsjakker/-gensere og slagverk. 25 000 5 000

Pensjonistkoret Sangbrødrene Å underholde syke og eldre. 3 000 1 000

Relasjon Kvernevik Juleball for 4. klasse Kvernevik skole. 3 000 0

Skipper Worse Madla Konserter i oktober og november. 6 500 5 000

Stavanger Roklubb Utemøbler til klubbens uteområde ved Stokkavannet. 30 000 5 000

Stavanger Suzukiorkester Pinseseminar på Vier 2.-5.06.2017. 10 000 0

Stubben Vel Å fornye fellesområdet Malthaugstubben. 10 000 4 000

Sunde idrettslag Oppgradering av kiosk og garasje/bod. 85 000 10 000

Sunde Innebandyklubb Nybegynnerkurs 1.-6. klasse. 15 000 3 000

Sunde kirke, barne- og ungdomsarbeidet Halloweenfest, speidere og ungdomsklubb. 26 000 5 000

Sunde skolekorps Roll-up og 3 stikkebord. 4 500 4 500

Velforening Sverd i fjell St. Hansfeiring i Møllebukta. 1 250 0

477 250 131 000

Tilskuddsmidler Madla bydelsutvalg høsten 2016
Madla Bydelsutvalg behandlet i sak 
24/16 «Tilskuddsmidler høsten 2016». 
Bydelsutvalget har i 2016 til forde-
ling totalt kr. 555 000 og fordelte kr. 
424.000 kroner av disse våren 2016. 
De resterende kr. 131 000 kronene ble 
fordelt utfra vedlagte oversikt blant de 
26 søkerne.

· Bidra til å stimulere lag og organisasjoner til å gjennomføre aktiviteter og 
  arrangementer som bidrar til å styrke det sosiale fellesskapet i nærmiljøet. 
  Tiltak som fokuserer spesielt på utsatte grupper i nærmiljøet skal prioriteres.
· Sikre kontinuerlige og gode rusfrie alternativ for ungdom i bydelen.
· Bidra til opprettelse av nye barne- og ungdomsorganisasjoner, eller nye 
  avdelinger av allerede eksisterende foreninger.

Tilskuddsmidlene skal

Møte i Madla Bydelsutvalg
Prioriterte tiltak til årsprogram for park 
og vei i 2017 var første sak til behand-
ling i møte 25 oktober. Årsprogram for 
park og vei vedtas hvert år av Kommu-
nalstyret for miljø og utbygging(KMU). 
Før forslaget til årsplan legges frem 
for kommunalstyret, anmodes det om 
innspill fra blant annet bydelsutvalgene 
i Stavanger. Årsprogrammet omfatter 
alle typer kommunale utendørsanlegg 
som veier, gater, parker, torg, lekeplas-
ser, utendørs idrettsanlegg, sykkelveier, 
badeplasser etc.
Prioriterte tiltak fra Madla Bydelsutvalg
· Sikring av skolevei ved Kvernevik 

skole. Inngangspartiet til skolen er ikke 
sikret mot trafikk. Vi ber om at gjerde 
settes opp for å skille elevene fra trafik-
ken.
· Den innregulerte parkeringsplassen 
ved militærbryggen vest for Møllebuk-
ten må gis prioritet. Den nye turstien 
langs Hafrsfjord og Håhammeren har 
blitt en suksess, med det resultat at det 
tidvis er trafikk-kaos ved Møllebukten.
· Det settes opp trappegelender i trap-
pene på østsiden av undergangen un-
der Kvernevikveien rett nord for Kvern-
torget. Trappene fører opp til krysset 
Sundeveien/Århaugveien hvor det er 

bussholdeplass. Vegetasjonen på begge 
sider av trappene må holdes nede. Det 
settes opp buss-skur på holdeplassen 
for de reisende.
Andre tiltak
· Farsdempende tiltak i Rytterveien/
Storåkerveien på Søre Bråde innarbei-
des i årsprogram for 2017.
· Flere benker settes opp i Møllebuk-
ten og området vestover langs stien. 
Lekeapparater og andre tiltak som 
tilrettelegger for mer aktivitet i området 
etterlyses.
· Vedlikeholde skateanleggene i Mad-
lamark og Kvernevik.

MADLA BYDELSUTVALG
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Sokneprest
Anders H. Næss
51 59 93 51 

Daglig leder
Berit Håland Sørlie
51 59 93 59 / 45 04 31 05

Kantor
Gro Årsvoll
51 59 93 56 / 41 23 40 53

Kateket
Jan Steinar Halås
51 59 93 53 / 93 09 15 49

Ungdomsarbeider
Tor Vegard Tobiassen
51 59 93 52

Vaktmester
Bann Semhairy
(Tirsdag og Fredag)

Menighetsrådsleder
Anne Marte Aasen
40 47 83 46

Barnehagen Himmelblå
Styrer: Inger Kristin Bakken
51 59 93 57 / 41 65 53 16

Trosopplæringsmedarbeider
Jane Brynie Baltzersen
51 59 93 54

Madlamarkveien 135  
PB 201, 4001 Stavanger 
tlf.: 51 59 93 50 / 59  
madlamark.menighet@stavanger.
kommune.no
Bankktonr: 3201.22.28677

WWW.IMARKA.NO

GUDSTJENESTER
Tirsdag 7.juni kl 8.30 Mor-
genmesse med nattverd. 

Søndag 5. juni kl 11.00 
Stefan Emmerhoff. Dåp. Misjons-
tivoli. Tårnagentene deltar.

Søndag 12. juni kl 11.00 
AVSKJEDSGUDSTJENESTE for sokne-
prest Stig F. Syvertsen. Nattverd. 
Musikk. Søndagsskole. Kirkekaffe 
med avskjed for Stig F. Syvertsen.

Søndag 19.juni kl 11.00 Stig 
F. Syvertsen. Nattverd. Søndags-
skole.

Søndag 26.juni FELLESGUDS-
TJENESTE I Revheim kirke.

Søndag 3.juli kl 11.00 Vi-
karprest Einar Arne Garlid. Dåp. 
Nattverd.

Søndag 10.juli FELLESGUDSTJE-
NESTE I Revheim kirke.

Søndag 17.juli kl 11.00 An-
ders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 24.juli FELLESGUDSTJE-
NESTE I Revheim kirke.

Søndag 31.juli kl 11.00 Øy-
vind Tjelle. Dåp. Nattverd.

Søndag 7.august FELLESGUDS-
TJENESTE I Revheim kirke.

Søndag 14.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 21.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 28.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 4.september kl 
11.00 FRILUFTSGUDSTJENESTE 
Anders Næss. Jan Steinar Halås. 
Presentasjon av konfirmantene. 
Madlamark skolekorps. Band. 
Kafeteria m m se program for 
40-årsjubileet. 

Tirsdag 6.september kl 
8.30 Morgenmesse med natt-
verd. 

Søndag 11.september kl 
11.00 Anders Næss. Dåp. Natt-
verd.

FORMIDDAGSTREFF
Onsdager kl 11.00
31. august Olav Kjetilstad: «Hu-
mor som Guds gave.»
Biltilsynet v/ Hans Olav Haugland: 
«65+ i dagens trafikk.»  
Andakt.

14. september Willy Lud-
vigsen: «MAF i oppdrag - en viktig 
hjelper i misjons- og nødhjelps-
arbeid.»
Elise Kristiansen: «Hjelpemidler 
for hørselshemmede.» 
Andakt.

Anders H. Næss 
blir sokneprest-
vikar
Anders H. Næss blir sokneprest-
vikar i Madlamark fra juli 2016 
til januar 2017. Han har bodd i 
Madlamark i sin oppvekst og er til 
vanlig sokneprest i Hillevåg.

2 / BRUK TILBUDENE I BYDELEN

FØLG OSS PÅ 
FACEBOOK
HER VIL VI OPPDATERE DERE PÅ DET SISTE 

SOM SKJER I MENIGHETEN.

FACEBOOK.COM/

MADLAMARKMENIGHET
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SOKNEPREST i 
Madlamark, Stig 
Frafjord Syvertsen 
blir pensjonist
Stig F Syvertsen fyller i 
høst 67 år og mener at 
tiden er inne til å trekke 
seg litt tilbake. Kanskje 
ikke helt tilbake, men i 
alle fall ut av den faste og 
krevende stillingen som 
sokneprest.

Han ”har hatt 4.5 herlige år i 
Madlamark”, i følge ham selv. Før 
det var han 3 år i Sunde menighet. 
Og har dessuten vært både feng-
selsprest, studentprest og innvan-
drerprest, etter at han og familien 
kom hjem fra Madagaskar. ”Det har 
vært veldig kjekt å være prest”, sier 
han, og mange gode staber å jobbe 
sammen med. Det har vært mye 
initiativ og mange som vil noe. 
Han trekker også fram dette med 

bønnearbeidet og bønn i menig-
hetene. Selv har han blant annet 
vært med i styret for ”Bønn for Den 
Norske Kirke”. (www.kirken.be)

Familien har hele tiden etter mis-
jonærtjenesten bodd i sitt eget hus 
i Kvernevik.

Hva skal så presten gjøre nå da? Jo 
nå vil han blant annet bruke mer 
tid sammen med barnebarna. Det 
har han savnet å kunne gjøre. Men 
nå er han også begynt å innbille 
seg at han er sprek på sine godt 
voksne dager, for han er begynt å 
sykle fram og tilbake til jobb, 8 km 
hver vei. Imponerende! Men det 
er enda ”verre”; han og kona har 
i hemmelighet som mål å sykle fra 
Tromsø til Stavanger i sommer! Slå 
den! Lykke til med turen!

Avskjedsgudstjenesten blir i 
Madlamark kirke søndag 12. juni.

Er du mellom 9 og 
12 år og liker sang og 

musikk? 
Da er Madla 

Tweens noe for 
deg!

Er du en tween mellom 4. til 
7. klasse er du velkommen til 

korøvelsene!
Madla Tweens starter høst-

semesteret tirsdag 23.august 
kl. 14.30 til 15.30.

KOM 
OG BLI 

MED
 

Påmelding: 
www.imarka.no

Kontaktperson og 
musikalsk ansvarlig:
Kantor Gro Årsvoll: 

gro.arsvoll@stavanger.
kommune.no

Sett av 3. november
Konsert med Trine Rein 

Billetter kr. 375 på Billettservice.no

Sokneprest
Anders H. Næss
51 59 93 51 

Daglig leder
Berit Håland Sørlie
51 59 93 59 / 45 04 31 05

Kantor
Gro Årsvoll
51 59 93 56 / 41 23 40 53

Kateket
Jan Steinar Halås
51 59 93 53 / 93 09 15 49

Ungdomsarbeider
Tor Vegard Tobiassen
51 59 93 52

Vaktmester
Bann Semhairy
(Tirsdag og Fredag)

Menighetsrådsleder
Anne Marte Aasen
40 47 83 46

Barnehagen Himmelblå
Styrer: Inger Kristin Bakken
51 59 93 57 / 41 65 53 16

Trosopplæringsmedarbeider
Jane Brynie Baltzersen
51 59 93 54

Madlamarkveien 135  
PB 201, 4001 Stavanger 
tlf.: 51 59 93 50 / 59  
madlamark.menighet@stavanger.
kommune.no
Bankktonr: 3201.22.28677

WWW.IMARKA.NO

GUDSTJENESTER
Tirsdag 7.juni kl 8.30 Mor-
genmesse med nattverd. 

Søndag 5. juni kl 11.00 
Stefan Emmerhoff. Dåp. Misjons-
tivoli. Tårnagentene deltar.

Søndag 12. juni kl 11.00 
AVSKJEDSGUDSTJENESTE for sokne-
prest Stig F. Syvertsen. Nattverd. 
Musikk. Søndagsskole. Kirkekaffe 
med avskjed for Stig F. Syvertsen.

Søndag 19.juni kl 11.00 Stig 
F. Syvertsen. Nattverd. Søndags-
skole.

Søndag 26.juni FELLESGUDS-
TJENESTE I Revheim kirke.

Søndag 3.juli kl 11.00 Vi-
karprest Einar Arne Garlid. Dåp. 
Nattverd.

Søndag 10.juli FELLESGUDSTJE-
NESTE I Revheim kirke.

Søndag 17.juli kl 11.00 An-
ders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 24.juli FELLESGUDSTJE-
NESTE I Revheim kirke.

Søndag 31.juli kl 11.00 Øy-
vind Tjelle. Dåp. Nattverd.

Søndag 7.august FELLESGUDS-
TJENESTE I Revheim kirke.

Søndag 14.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 21.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 28.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 4.september kl 
11.00 FRILUFTSGUDSTJENESTE 
Anders Næss. Jan Steinar Halås. 
Presentasjon av konfirmantene. 
Madlamark skolekorps. Band. 
Kafeteria m m se program for 
40-årsjubileet. 

Tirsdag 6.september kl 
8.30 Morgenmesse med natt-
verd. 

Søndag 11.september kl 
11.00 Anders Næss. Dåp. Natt-
verd.

FORMIDDAGSTREFF
Onsdager kl 11.00
31. august Olav Kjetilstad: «Hu-
mor som Guds gave.»
Biltilsynet v/ Hans Olav Haugland: 
«65+ i dagens trafikk.»  
Andakt.

14. september Willy Lud-
vigsen: «MAF i oppdrag - en viktig 
hjelper i misjons- og nødhjelps-
arbeid.»
Elise Kristiansen: «Hjelpemidler 
for hørselshemmede.» 
Andakt.

Anders H. Næss 
blir sokneprest-
vikar
Anders H. Næss blir sokneprest-
vikar i Madlamark fra juli 2016 
til januar 2017. Han har bodd i 
Madlamark i sin oppvekst og er til 
vanlig sokneprest i Hillevåg.
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GUDSTJENESTER
Søndag 9. oktober kl 11.00
Fellesgudstjeneste i Revheim kirke.

Søndag 16. oktober kl 11.00
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 23. oktober kl 11.00
Tønnessen. Halås. Presentasjon 
tilrettelagt konfirmanter.  
Madla Tweens. 

Søndag 30. oktober kl 11.00
Bots- og bønnedag. Stefan  
Emmerhoff. Søndagsskole.

Tirsdag 1. november kl 8.30
Morgenmesse med nattverd. 

Søndag 6. november kl 11.00
Allehelgensdag. Anders Næss. 
Nattverd. Mannskoret. Søndags-
skole.

Søndag 13. november kl 11.00
Anders Næss. Dåp. Nattverd.
Søndagsskole.

DAMENES FROKOST
Ubon misjonsforening arrangerer 
Damenes frokost lørdag 22. okto-
ber kl 11.00-13.00. Kom og spis en 
deilig frokost og hør Marit Anmark-
rud fortelle nydelig historie.
Det blir loddsalg til inntekt for 
misjonsprosjektet i Thailand. 
Ta med mor, søster, tante, beste-
mor, venninne eller nabo. 50 kr 
per person. Hjertelig velkommen!

FORMIDDAGSTREFF
Onsdager kl 11.00
12. oktober
Busstur med middag. Vi besøker 
bl.a. St. Johannes kirke. Start fra 
Madlamark kirke kl. 10.00.  
Bindende påmelding.

26. oktober
Kari Gro Johanson, SUS: «Planene 
for nytt universitetssykehus på  
Ullandhaug». Utlodning.  
Andakt.

9. november
Harald Bøe: «Vi som var voksne da 
«oljealderen» begynte. Hva har 
skjedd?» Besøk av menighetens 
barnehage «Himmelblå». Andakt.

KUNSTSALG  
MADLAMARK
Madlamark kirke er 40 år i 2016. I den 
anledning har vi fått kunstneren Ole 
Lislerud til å lage fem grafiske trykk 
som selges til inntekt for kirken og 
Madlamark menighet. Ole Lislerud er 
kunstneren som har laget altertavlen 
i Madlamark kirke. Vi håper mange vil 
kjøpe et eller flere av disse flotte bil-
dene. Det kan også være en god ide at 
et av bildene blir en gave i anledning 
barnedåp, konfirmasjon eller vielse i 
Madlamark kirke!

Ole Lislerud er en meget velrennomert 
kunstner. Hans hovedfokus som kunst-
ner knyttes til kunst i det offentlige 
rom med bl.a. Oslo Tinghus, Nærings-
livets Hus/NHO, Teologisk Fakultet ved 
Universitetet i Oslo og NATO bygget i 
Stavanger som sentrale verk. Enkelte 
utsmykninger har ført til «spin-off» 
prosjekter slik som i dette tilfelle ved 
Madlamark kirke hvor han ble invitert 
til å tolke altertavlen på nytt.

Selve bildet er 23X23 cm, og alle fem 
motivene er trykket, nummerert og 
signert i 40 eksemplarer.

GUDSTJENESTER
Tirsdag 1.november kl 8.30 
Morgenmesse med nattverd.

Søndag 6.november kl 
11.00 Allehelgensdag. Anders 
Næss. Nattverd. Mannskoret. 
Søndagsskole.

Søndag 13.november kl 11.00 
Anders Næss. Ingrid Hellang. Dåp. 
Nattverd. Søndagsskole. 

Søndag 20.november kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Lys Våken.

Søndag 27.november kl 11.00 
40-årsjubileumsgudstjeneste. 
Sigfred Sørensen. Anders Næss. Kor 
og musikere. 

Tirsdag 6.desember kl 8.30 
Morgenmesse med nattverd.

Søndag 4.desember kl 16.00 
Fest i Guds Hus. Anders Næss. 
Kor og musikere.

FORMIDDAGSTREFF
Onsdager kl 11.00
9. november
Harald Bøe: «vi som var voksne da 
«oljealderen» begynte. Hva har 
skjedd?» Besøk av menighetens 
barnehage «Himmelblå». Andakt

23. november
Vi feirer Madlamark kirkes 
40-årsjubileum.    
Variert program og god mat!

7. desember
Adventmøte. Hannes Lekestue 
fremfører juletablå.  
Adventstanker ved Stefan 
Emmerhoff. Allsang.
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SOKNEPREST i 
Madlamark, Stig 
Frafjord Syvertsen 
blir pensjonist
Stig F Syvertsen fyller i 
høst 67 år og mener at 
tiden er inne til å trekke 
seg litt tilbake. Kanskje 
ikke helt tilbake, men i 
alle fall ut av den faste og 
krevende stillingen som 
sokneprest.

Han ”har hatt 4.5 herlige år i 
Madlamark”, i følge ham selv. Før 
det var han 3 år i Sunde menighet. 
Og har dessuten vært både feng-
selsprest, studentprest og innvan-
drerprest, etter at han og familien 
kom hjem fra Madagaskar. ”Det har 
vært veldig kjekt å være prest”, sier 
han, og mange gode staber å jobbe 
sammen med. Det har vært mye 
initiativ og mange som vil noe. 
Han trekker også fram dette med 

bønnearbeidet og bønn i menig-
hetene. Selv har han blant annet 
vært med i styret for ”Bønn for Den 
Norske Kirke”. (www.kirken.be)

Familien har hele tiden etter mis-
jonærtjenesten bodd i sitt eget hus 
i Kvernevik.

Hva skal så presten gjøre nå da? Jo 
nå vil han blant annet bruke mer 
tid sammen med barnebarna. Det 
har han savnet å kunne gjøre. Men 
nå er han også begynt å innbille 
seg at han er sprek på sine godt 
voksne dager, for han er begynt å 
sykle fram og tilbake til jobb, 8 km 
hver vei. Imponerende! Men det 
er enda ”verre”; han og kona har 
i hemmelighet som mål å sykle fra 
Tromsø til Stavanger i sommer! Slå 
den! Lykke til med turen!

Avskjedsgudstjenesten blir i 
Madlamark kirke søndag 12. juni.

Er du mellom 9 og 
12 år og liker sang og 

musikk? 
Da er Madla 

Tweens noe for 
deg!

Er du en tween mellom 4. til 
7. klasse er du velkommen til 

korøvelsene!
Madla Tweens starter høst-

semesteret tirsdag 23.august 
kl. 14.30 til 15.30.

KOM 
OG BLI 

MED
 

Påmelding: 
www.imarka.no

Kontaktperson og 
musikalsk ansvarlig:
Kantor Gro Årsvoll: 

gro.arsvoll@stavanger.
kommune.no

Sett av 3. november
Konsert med Trine Rein 

Billetter kr. 375 på Billettservice.no

Sokneprest
Anders H. Næss
51 59 93 51 

Daglig leder
Berit Håland Sørlie
51 59 93 59 / 45 04 31 05

Kantor
Gro Årsvoll
51 59 93 56 / 41 23 40 53

Kateket
Jan Steinar Halås
51 59 93 53 / 93 09 15 49

Ungdomsarbeider
Tor Vegard Tobiassen
51 59 93 52

Vaktmester
Bann Semhairy
(Tirsdag og Fredag)

Menighetsrådsleder
Anne Marte Aasen
40 47 83 46

Barnehagen Himmelblå
Styrer: Inger Kristin Bakken
51 59 93 57 / 41 65 53 16

Trosopplæringsmedarbeider
Jane Brynie Baltzersen
51 59 93 54

Madlamarkveien 135  
PB 201, 4001 Stavanger 
tlf.: 51 59 93 50 / 59  
madlamark.menighet@stavanger.
kommune.no
Bankktonr: 3201.22.28677

WWW.IMARKA.NO

GUDSTJENESTER
Tirsdag 7.juni kl 8.30 Mor-
genmesse med nattverd. 

Søndag 5. juni kl 11.00 
Stefan Emmerhoff. Dåp. Misjons-
tivoli. Tårnagentene deltar.

Søndag 12. juni kl 11.00 
AVSKJEDSGUDSTJENESTE for sokne-
prest Stig F. Syvertsen. Nattverd. 
Musikk. Søndagsskole. Kirkekaffe 
med avskjed for Stig F. Syvertsen.

Søndag 19.juni kl 11.00 Stig 
F. Syvertsen. Nattverd. Søndags-
skole.

Søndag 26.juni FELLESGUDS-
TJENESTE I Revheim kirke.

Søndag 3.juli kl 11.00 Vi-
karprest Einar Arne Garlid. Dåp. 
Nattverd.

Søndag 10.juli FELLESGUDSTJE-
NESTE I Revheim kirke.

Søndag 17.juli kl 11.00 An-
ders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 24.juli FELLESGUDSTJE-
NESTE I Revheim kirke.

Søndag 31.juli kl 11.00 Øy-
vind Tjelle. Dåp. Nattverd.

Søndag 7.august FELLESGUDS-
TJENESTE I Revheim kirke.

Søndag 14.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 21.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 28.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 4.september kl 
11.00 FRILUFTSGUDSTJENESTE 
Anders Næss. Jan Steinar Halås. 
Presentasjon av konfirmantene. 
Madlamark skolekorps. Band. 
Kafeteria m m se program for 
40-årsjubileet. 

Tirsdag 6.september kl 
8.30 Morgenmesse med natt-
verd. 

Søndag 11.september kl 
11.00 Anders Næss. Dåp. Natt-
verd.

FORMIDDAGSTREFF
Onsdager kl 11.00
31. august Olav Kjetilstad: «Hu-
mor som Guds gave.»
Biltilsynet v/ Hans Olav Haugland: 
«65+ i dagens trafikk.»  
Andakt.

14. september Willy Lud-
vigsen: «MAF i oppdrag - en viktig 
hjelper i misjons- og nødhjelps-
arbeid.»
Elise Kristiansen: «Hjelpemidler 
for hørselshemmede.» 
Andakt.

Anders H. Næss 
blir sokneprest-
vikar
Anders H. Næss blir sokneprest-
vikar i Madlamark fra juli 2016 
til januar 2017. Han har bodd i 
Madlamark i sin oppvekst og er til 
vanlig sokneprest i Hillevåg.
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karprest Einar Arne Garlid. Dåp. 
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NESTE I Revheim kirke.

Søndag 17.juli kl 11.00 An-
ders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 24.juli FELLESGUDSTJE-
NESTE I Revheim kirke.

Søndag 31.juli kl 11.00 Øy-
vind Tjelle. Dåp. Nattverd.

Søndag 7.august FELLESGUDS-
TJENESTE I Revheim kirke.

Søndag 14.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 21.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 28.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 4.september kl 
11.00 FRILUFTSGUDSTJENESTE 
Anders Næss. Jan Steinar Halås. 
Presentasjon av konfirmantene. 
Madlamark skolekorps. Band. 
Kafeteria m m se program for 
40-årsjubileet. 

Tirsdag 6.september kl 
8.30 Morgenmesse med natt-
verd. 

Søndag 11.september kl 
11.00 Anders Næss. Dåp. Natt-
verd.

FORMIDDAGSTREFF
Onsdager kl 11.00
31. august Olav Kjetilstad: «Hu-
mor som Guds gave.»
Biltilsynet v/ Hans Olav Haugland: 
«65+ i dagens trafikk.»  
Andakt.

14. september Willy Lud-
vigsen: «MAF i oppdrag - en viktig 
hjelper i misjons- og nødhjelps-
arbeid.»
Elise Kristiansen: «Hjelpemidler 
for hørselshemmede.» 
Andakt.

Anders H. Næss 
blir sokneprest-
vikar
Anders H. Næss blir sokneprest-
vikar i Madlamark fra juli 2016 
til januar 2017. Han har bodd i 
Madlamark i sin oppvekst og er til 
vanlig sokneprest i Hillevåg.

2 / BRUK TILBUDENE I BYDELEN

FØLG OSS PÅ 
FACEBOOK
HER VIL VI OPPDATERE DERE PÅ DET SISTE 

SOM SKJER I MENIGHETEN.

FACEBOOK.COM/

MADLAMARKMENIGHET

GUDSTJENESTER
Søndag 9. oktober kl 11.00
Fellesgudstjeneste i Revheim kirke.

Søndag 16. oktober kl 11.00
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 23. oktober kl 11.00
Tønnessen. Halås. Presentasjon 
tilrettelagt konfirmanter.  
Madla Tweens. 

Søndag 30. oktober kl 11.00
Bots- og bønnedag. Stefan  
Emmerhoff. Søndagsskole.

Tirsdag 1. november kl 8.30
Morgenmesse med nattverd. 

Søndag 6. november kl 11.00
Allehelgensdag. Anders Næss. 
Nattverd. Mannskoret. Søndags-
skole.

Søndag 13. november kl 11.00
Anders Næss. Dåp. Nattverd.
Søndagsskole.

DAMENES FROKOST
Ubon misjonsforening arrangerer 
Damenes frokost lørdag 22. okto-
ber kl 11.00-13.00. Kom og spis en 
deilig frokost og hør Marit Anmark-
rud fortelle nydelig historie.
Det blir loddsalg til inntekt for 
misjonsprosjektet i Thailand. 
Ta med mor, søster, tante, beste-
mor, venninne eller nabo. 50 kr 
per person. Hjertelig velkommen!

FORMIDDAGSTREFF
Onsdager kl 11.00
12. oktober
Busstur med middag. Vi besøker 
bl.a. St. Johannes kirke. Start fra 
Madlamark kirke kl. 10.00.  
Bindende påmelding.

26. oktober
Kari Gro Johanson, SUS: «Planene 
for nytt universitetssykehus på  
Ullandhaug». Utlodning.  
Andakt.

9. november
Harald Bøe: «Vi som var voksne da 
«oljealderen» begynte. Hva har 
skjedd?» Besøk av menighetens 
barnehage «Himmelblå». Andakt.

KUNSTSALG  
MADLAMARK
Madlamark kirke er 40 år i 2016. I den 
anledning har vi fått kunstneren Ole 
Lislerud til å lage fem grafiske trykk 
som selges til inntekt for kirken og 
Madlamark menighet. Ole Lislerud er 
kunstneren som har laget altertavlen 
i Madlamark kirke. Vi håper mange vil 
kjøpe et eller flere av disse flotte bil-
dene. Det kan også være en god ide at 
et av bildene blir en gave i anledning 
barnedåp, konfirmasjon eller vielse i 
Madlamark kirke!

Ole Lislerud er en meget velrennomert 
kunstner. Hans hovedfokus som kunst-
ner knyttes til kunst i det offentlige 
rom med bl.a. Oslo Tinghus, Nærings-
livets Hus/NHO, Teologisk Fakultet ved 
Universitetet i Oslo og NATO bygget i 
Stavanger som sentrale verk. Enkelte 
utsmykninger har ført til «spin-off» 
prosjekter slik som i dette tilfelle ved 
Madlamark kirke hvor han ble invitert 
til å tolke altertavlen på nytt.

Selve bildet er 23X23 cm, og alle fem 
motivene er trykket, nummerert og 
signert i 40 eksemplarer.
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SOKNEPREST i 
Madlamark, Stig 
Frafjord Syvertsen 
blir pensjonist
Stig F Syvertsen fyller i 
høst 67 år og mener at 
tiden er inne til å trekke 
seg litt tilbake. Kanskje 
ikke helt tilbake, men i 
alle fall ut av den faste og 
krevende stillingen som 
sokneprest.

Han ”har hatt 4.5 herlige år i 
Madlamark”, i følge ham selv. Før 
det var han 3 år i Sunde menighet. 
Og har dessuten vært både feng-
selsprest, studentprest og innvan-
drerprest, etter at han og familien 
kom hjem fra Madagaskar. ”Det har 
vært veldig kjekt å være prest”, sier 
han, og mange gode staber å jobbe 
sammen med. Det har vært mye 
initiativ og mange som vil noe. 
Han trekker også fram dette med 

bønnearbeidet og bønn i menig-
hetene. Selv har han blant annet 
vært med i styret for ”Bønn for Den 
Norske Kirke”. (www.kirken.be)

Familien har hele tiden etter mis-
jonærtjenesten bodd i sitt eget hus 
i Kvernevik.

Hva skal så presten gjøre nå da? Jo 
nå vil han blant annet bruke mer 
tid sammen med barnebarna. Det 
har han savnet å kunne gjøre. Men 
nå er han også begynt å innbille 
seg at han er sprek på sine godt 
voksne dager, for han er begynt å 
sykle fram og tilbake til jobb, 8 km 
hver vei. Imponerende! Men det 
er enda ”verre”; han og kona har 
i hemmelighet som mål å sykle fra 
Tromsø til Stavanger i sommer! Slå 
den! Lykke til med turen!

Avskjedsgudstjenesten blir i 
Madlamark kirke søndag 12. juni.

Er du mellom 9 og 
12 år og liker sang og 

musikk? 
Da er Madla 

Tweens noe for 
deg!

Er du en tween mellom 4. til 
7. klasse er du velkommen til 

korøvelsene!
Madla Tweens starter høst-

semesteret tirsdag 23.august 
kl. 14.30 til 15.30.

KOM 
OG BLI 

MED
 

Påmelding: 
www.imarka.no

Kontaktperson og 
musikalsk ansvarlig:
Kantor Gro Årsvoll: 

gro.arsvoll@stavanger.
kommune.no

Sett av 3. november
Konsert med Trine Rein 

Billetter kr. 375 på Billettservice.no
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Sokneprest
Anders H. Næss
51 59 93 51 

Daglig leder
Berit Håland Sørlie
51 59 93 59 / 45 04 31 05

Kantor
Gro Årsvoll
51 59 93 56 / 41 23 40 53

Kateket
Jan Steinar Halås
51 59 93 53 / 93 09 15 49

Ungdomsarbeider
Tor Vegard Tobiassen
51 59 93 52

Vaktmester
Bann Semhairy
(Tirsdag og Fredag)

Menighetsrådsleder
Anne Marte Aasen
40 47 83 46

Barnehagen Himmelblå
Styrer: Inger Kristin Bakken
51 59 93 57 / 41 65 53 16

Trosopplæringsmedarbeider
Jane Brynie Baltzersen
51 59 93 54

Madlamarkveien 135  
PB 201, 4001 Stavanger 
tlf.: 51 59 93 50 / 59  
madlamark.menighet@stavanger.
kommune.no
Bankktonr: 3201.22.28677

WWW.IMARKA.NO

GUDSTJENESTER
Tirsdag 7.juni kl 8.30 Mor-
genmesse med nattverd. 

Søndag 5. juni kl 11.00 
Stefan Emmerhoff. Dåp. Misjons-
tivoli. Tårnagentene deltar.

Søndag 12. juni kl 11.00 
AVSKJEDSGUDSTJENESTE for sokne-
prest Stig F. Syvertsen. Nattverd. 
Musikk. Søndagsskole. Kirkekaffe 
med avskjed for Stig F. Syvertsen.

Søndag 19.juni kl 11.00 Stig 
F. Syvertsen. Nattverd. Søndags-
skole.

Søndag 26.juni FELLESGUDS-
TJENESTE I Revheim kirke.

Søndag 3.juli kl 11.00 Vi-
karprest Einar Arne Garlid. Dåp. 
Nattverd.

Søndag 10.juli FELLESGUDSTJE-
NESTE I Revheim kirke.

Søndag 17.juli kl 11.00 An-
ders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 24.juli FELLESGUDSTJE-
NESTE I Revheim kirke.

Søndag 31.juli kl 11.00 Øy-
vind Tjelle. Dåp. Nattverd.

Søndag 7.august FELLESGUDS-
TJENESTE I Revheim kirke.

Søndag 14.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 21.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 28.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 4.september kl 
11.00 FRILUFTSGUDSTJENESTE 
Anders Næss. Jan Steinar Halås. 
Presentasjon av konfirmantene. 
Madlamark skolekorps. Band. 
Kafeteria m m se program for 
40-årsjubileet. 

Tirsdag 6.september kl 
8.30 Morgenmesse med natt-
verd. 

Søndag 11.september kl 
11.00 Anders Næss. Dåp. Natt-
verd.

FORMIDDAGSTREFF
Onsdager kl 11.00
31. august Olav Kjetilstad: «Hu-
mor som Guds gave.»
Biltilsynet v/ Hans Olav Haugland: 
«65+ i dagens trafikk.»  
Andakt.

14. september Willy Lud-
vigsen: «MAF i oppdrag - en viktig 
hjelper i misjons- og nødhjelps-
arbeid.»
Elise Kristiansen: «Hjelpemidler 
for hørselshemmede.» 
Andakt.

Anders H. Næss 
blir sokneprest-
vikar
Anders H. Næss blir sokneprest-
vikar i Madlamark fra juli 2016 
til januar 2017. Han har bodd i 
Madlamark i sin oppvekst og er til 
vanlig sokneprest i Hillevåg.
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FØLG OSS PÅ 
FACEBOOK
HER VIL VI OPPDATERE DERE PÅ DET SISTE 

SOM SKJER I MENIGHETEN.

FACEBOOK.COM/

MADLAMARKMENIGHET
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Anders Næss. Dåp. Nattverd.
Søndagsskole.

DAMENES FROKOST
Ubon misjonsforening arrangerer 
Damenes frokost lørdag 22. okto-
ber kl 11.00-13.00. Kom og spis en 
deilig frokost og hør Marit Anmark-
rud fortelle nydelig historie.
Det blir loddsalg til inntekt for 
misjonsprosjektet i Thailand. 
Ta med mor, søster, tante, beste-
mor, venninne eller nabo. 50 kr 
per person. Hjertelig velkommen!

FORMIDDAGSTREFF
Onsdager kl 11.00
12. oktober
Busstur med middag. Vi besøker 
bl.a. St. Johannes kirke. Start fra 
Madlamark kirke kl. 10.00.  
Bindende påmelding.

26. oktober
Kari Gro Johanson, SUS: «Planene 
for nytt universitetssykehus på  
Ullandhaug». Utlodning.  
Andakt.

9. november
Harald Bøe: «Vi som var voksne da 
«oljealderen» begynte. Hva har 
skjedd?» Besøk av menighetens 
barnehage «Himmelblå». Andakt.

KUNSTSALG  
MADLAMARK
Madlamark kirke er 40 år i 2016. I den 
anledning har vi fått kunstneren Ole 
Lislerud til å lage fem grafiske trykk 
som selges til inntekt for kirken og 
Madlamark menighet. Ole Lislerud er 
kunstneren som har laget altertavlen 
i Madlamark kirke. Vi håper mange vil 
kjøpe et eller flere av disse flotte bil-
dene. Det kan også være en god ide at 
et av bildene blir en gave i anledning 
barnedåp, konfirmasjon eller vielse i 
Madlamark kirke!

Ole Lislerud er en meget velrennomert 
kunstner. Hans hovedfokus som kunst-
ner knyttes til kunst i det offentlige 
rom med bl.a. Oslo Tinghus, Nærings-
livets Hus/NHO, Teologisk Fakultet ved 
Universitetet i Oslo og NATO bygget i 
Stavanger som sentrale verk. Enkelte 
utsmykninger har ført til «spin-off» 
prosjekter slik som i dette tilfelle ved 
Madlamark kirke hvor han ble invitert 
til å tolke altertavlen på nytt.

Selve bildet er 23X23 cm, og alle fem 
motivene er trykket, nummerert og 
signert i 40 eksemplarer.

MADLAMARK KIRKE ER 40 ÅR! 
Og dette er arrangementene i Madlamark kirke du må notere deg:

Torsdag 3. november kl. 20:00: Konsert med Trine Rein. Kr. 375, 
selges gjennom www.billettservice.no og ved inngangen.

Torsdag 10. november kl. 19:00: «Historiefest». 
Fellesarrangement Madla historielag og Madlamark 
menighet. Kåserier om utbygging av bydelen og 
kirkene i bydelen. Bevertning. Kollekt ved utgangen.

Fredag 11. november kl. 20:00: 
Ungdomsfest. Feets on solid rock, 40, band, mat, 
humor

Tirsdag 22. november kl. 16:30: Bursdagsfest for barn. 
Sang av barnekorene, sjonglører, poster/leker, mat.

Torsdag 24. november kl. 19:00: Bursdagsfest for 
Madlamark kirke. Kåseri ved Tor Øystein Våland, 
underholdning av Sally Nilsson. «Året 1976». 
Festmåltid. Kr. 200 pr. pers.

Lørdag 26. november kl. 14:00 – 17:00: Julemesse. 
Tradisjonell julemesse med loddsalg, åresalg og 
kafeteria/grøt. Tenning av julegran med Madlamark 
skolekorps.

Søndag 27. november kl. 11:00: 
Jubileumsgudstjeneste. Kirkekaffe.

Søndag 4. desember kl. 16:00: «Fest i Guds Hus». 
Sangere og musikere fra Madlamark og andre 
menigheter fremfører «Adventsmesse», musikk av 
Geir Knutson og tekst av Eivind Skeie. Kollekt ved 
utgangen.

VELKOMMEN!

                                                                                          

 MOTESHOW 
 Introduksjon: 
 Lene Vikingstad

Madlamark kirke 
Søndag 13.november kl. 18:00 

(Dørene åpner kl. 17.30)

            Gerd Vikingstad forteller om utviklingen av prosjektet:  
"Vi lærer kvinner å sy i Sør Afrika” 

www.workforlove.co.za 
Alle inntekter går uavkortet til Work for Love Sewing School, SA 

Inngangsbillett: kr. 200.-  Utlodning av flotte gaver 
Reserver plass ved å innbetale kr 200.- til konto: 9235.35.57981 

merk. innbetalingen med navn og antall  

Underholdning og programleder: Vigdis Eidsvåg

KONSERT:  

    So Are We 

JULEMESSE	  
i	  Madlamark	  kirke	  

	  

	  

Lørdag	  	  
26.november	  kl	  14.00	  

Samling	  kl	  14.30	  med	  	  

forteller	  Marit	  Anmarkrud,	  	  

Småbarnssang	  og	  Boblende	  Glede	  

Kafeteria	  med	  julegrøt,	  loddsalg,	  åresalg,	  «fisking»,	  	  

salg	  av	  hjemmebakt	  og	  annet	  hjemmelagt.	  

	  

Tenning	  av	  julegran	  kl	  17.00	  med	  Madlamark	  skolekorps.	  

	  

Ta	  med	  deg	  venner	  og	  familie	  og	  kom!	  

 
 
 

    KONSERT 
 

MADLAMARK KIRKE SØNDAG 20. NOVEMBER 
KL. 18.00   Inngang: 100,- kr 

SALMER – FOLKETONER - EGNE KOMPOSISJONER 
 

                                  
                        BLÅLOS 

Kåre Andreas Folkvord- trompet 
- Kjell Rise- Saksofon 
- Reidar Stokke- bass 
- Knut Egil Kristiansen- trommer 
- Svein Åke Bjerga- piano 

 
                                                      

 
             SVEIN ÅKE BJERGA 
                   - Solo piano 

 
 

 
 
              SOLISTER:      

                                     
           ELFRID VISTNES MÆSTAD          ELLEN LIEN RYGG 
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Konfirmantweekend til Horve

Helgen 9.-11. september var konfirmantene på weekend til Horve. Det ble en helg med mange ulike aktiviteter inne og ute. 

Fredag hadde vi sporløype ute med oppgaver de måtte løse i grupper og på kvelden var det underholdning. Lørdagen hadde vi 

i tillegg til undervisning god tid til å holde på med ulike aktiviteter ute som bading (for de tøffeste), kanopadling, trøbåter og 

ballspill. Noen valgte å heller holde seg tørre innendørs med bordtennis eller brettspill. Vi hadde også i år med oss noen gode 

10.klassinger som blant annet hadde ansvar for underholdning på kveldene. De var dommere under «norske konfirmant talen-

ter». Hvor konfirmantene fikk vist frem hva de er gode på (eller bare hva de liker å gjøre). Det ble en helg med mye moro, god 

mat og tid til refleksjon og ettertanke rundt de store spørsmålene i livet. Vi avsluttete helgen med gudstjeneste hvor de selv var 

delaktige på ulike måter. En spesiell takk til dere 8 fjorårskonfirmanter som gjorde en kjempejobb! Spesielt gøy med sangen og 

dansen dere laget for helgen. Det var et kreativt og flott initiativ som vi satte stor pris på! Helgen hadde ikke blitt den samme 

uten dere!

Bibelreisen er et 4-timers kurs (2 samlinger á 2 timer) som egner seg for alle 
som ønsker å få en innføring i eller en repetisjon av bibelfortellingene. 

Opplegget passer både for de som på forhånd er vel kjent med Bibelens  
fortellinger og de som er mer ukjente med dem. 

Et av målene i opplegget er å klare å se bibelfortellingene i en sammenheng – 
som en helhet. 
 

Kurset holdes i Hafrsfjordsenteret ved Revheim kirke:  
- Tirsdag 8. november kl. 19.30-21.30 - Det gamle testamente 
- Tirsdag 22. november kl. 19.30-21.30 - Det nye testamente 

 
Kursholder Grete Stuen Vestøl er kateket i Hafrsfjord menighet. Hun har jobbet 
med formidling av bibelfortellinger til barn og unge i mange år. 
 

Bli med på bibelreisen – en morsom og engasjerende reise gjennom  
verdens mest solgte og mest leste bok!  

 
 

Dersom du kun har anledning eller ønsker å melde deg på for én av de to kveldene er dette 
også mulig. Gi da beskjed ved påmelding om hvilken dag du ønsker å være med.  

 

Pris: 100,-  
(Betales i døren. Inkluderer  
kursmateriale og enkel servering) 

 

Påmelding på tlf. 51 84 04 00  

innen 1. november! 

 

BIBELreisen 
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Menighetskontor
Postadresse: Postboks 201
4001 Stavanger
Besøksadresse: Revheimsveien 159
Kirkens Servicetorg har åpent hver 
mandag til fredag 08.00 – 15.30
Tlf: 51 84 04 00
hafrsfjord.menighet@stavanger.kommune.no
Sogneprest Audun Erdal: 51 93 92 55
audun.erdal@stavanger.kommune.no
Daglig leder Ragna Åreskjold: 51 93 92 53
ragna.aareskjold@stavanger.kommune.no
Kantor Vit Kolos: 51 93 92 56
vit.kolos@stavanger.kommune.no
Kateket Grete Stuen Vestøl: 51 93 92 54
grete.stuen.vestol@stavanger.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider Mariann 
Oaland Roti: 51 93 92 57
mariann.oaland.roti@stavanger.kommune.no
Kontorfullmektig Kristin Ascárd: 51 93 92 52
kristin.ascard@stavanger.kommune.no
Vaktmester Astrid Pedersen: 51 93 92 59
astrid.pedersen@stavanger.kommune.no
Kirketjener Knut Amdal
Menighetsrådsleder: Sigrun Melling
Menighetens sider i Nordvesten:
Åsmund Johansen. 

Søndag 6. november kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste. Audun 
Erdal. Nattverd.Offer til Kirkens SOS. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
Søndag 13. november kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke. Sprell 
Levende-gudstjeneste. Audun Erdal. 
Dåp. Offer til misjonsprosjektet i Nepal. 
Kirkekaffe.
 
Søndag 20. november kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke. Ter-
je Torkelsen. Dåp. Nattverd. Offer til 
menighetsarbeidet. Søndagsskole. 
Kirkekaffe.
 
Søndag 27. november kl. 11.00,  
1. søndag i advent
Gudstjeneste i Revheim kirke. Audun 
Erdal. Dåp. «Treffen». Søndagskole. 
Offer til Barne- og ungdomsarbeidet. 
Kirkekaffe.
 
Søndag 4. desember kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke. Terje 
Torkelsen. Dåp. Nattverd. 
Offer til menighetsarbeidet. Søndagss-
kole. Kirkekaffe.
 
Søndag 11. desember kl. 11.00
Sprell levende gudsgudstjeneste i 
Revheim kirke. Audun Erdal. Grete 
Stuen Vestøl. 
Dåp. 6-årsboken.  Offer til Barne- og 
ungdomsarbeidet. Kirkekaffe.

DØPTE

02.10.16 Seline Costa Lerang
09.10.16 Erik Grindheim Berentsen
 Ola Veland Skjetneli
 Øystein Hauge Sola
15.10.16 Fie Ernst Ommundsen 
 (Kapellet KNM Harald Hårfagre)
23.10.16 Josefine Aunan
 Alexander Drivflaadt Risa
 Dina Svendsen

VIGDE
01.10.16 Susana Rojas Mora og 
 Christoffer Heistein
08.10.16 Laila Klungland og Stian Anda
15.10.16 Hilde Fardal og Marius Solum
11.06.16 Therese Rage og 
 Jens Gjersem Nygaard
 Isabell Hopland Austbø og 
 Eirik Viste Austbø

HAFRSFJORD MENIGHET

Gudstjenester i 
Revheim kirke

HAFRSFJORD MENIGHET

DØDE
02.10.16 Gudmund Hebnes, f. 1935
03.10.16 Reidar Sveinung Eriksen, f. 1950
12.10.16 Thor Egil Halvorsen, f. 1959
 Rolf Martin Roman Jakobsen, f. 1919
 Bjørg Ree, f. 1941

ONSDAG  20. april klokken 1930
Kveldstanker, Quiz, brettspill og pizza

100,- til pizza ++.  Søk oss  
gjerne opp på facebook..  

Årets siste spillekveld for herrer blir 
9. november. Det blir helt som før, 
med quiz, pizza og brettspill i alle 
varianter. Kveldstanker, kaffe og 
god stemning.

Alle herrer er velkomne. 19.30 på 
Hafrsfjordsenteret. 

Støtt opp om julemessen 
i Hafrsfjord menighet!

Du har kanskje hørt om uttrykket 
«sammen er vi krutt».   Når flere arbeider 
sammen går arbeidet lettere og mer blir 
gjort.  Nå er det snart julemesse, og i
den forbindelse håper vi at mange har 
anledning til å være med på julemesse-
verksted på Hafrsfjordsenteret mandag 14. 
nov. og tirsdag 15. nov.  kl. 17.00 – 21.30.  
Da lager vi kranser og dør/gravpynt til 
messen.  Det er oppgaver til alle  (klippe 
granbar, binde kranser, pynte kranser, ta 
skjell av gåsunger m.m.), selv om du ikke 
er ekspert på området. Kaffe og noe å 
bite i blir det også.

For deg som ikke har anledning til å 
komme på julemesseverkstedet, kan du 
gjerne lage noe til julemessen hjemme.   
Liker du for eksempel å sy eller strik-
ke, eller kanskje du heller liker å bake 
småkaker, lage syltetøy eller saft eller lage 
ting av tre, vi setter pris på alle bidrag.  
Det som blir laget til messen kan leveres  
på Revheim skole fredag 25. nov. mellom 
kl. 18.00 – 20.00.
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ting av tre, vi setter pris på alle bidrag.  
Det som blir laget til messen kan leveres  
på Revheim skole fredag 25. nov. mellom 
kl. 18.00 – 20.00.

HAFRSFJORD MENIGHETHAFRSFJORD MENIGHET

Konfirmantweekend til Horve

Helgen 9.-11. september var konfirmantene på weekend til Horve. Det ble en helg med mange ulike aktiviteter inne og ute. 

Fredag hadde vi sporløype ute med oppgaver de måtte løse i grupper og på kvelden var det underholdning. Lørdagen hadde vi 

i tillegg til undervisning god tid til å holde på med ulike aktiviteter ute som bading (for de tøffeste), kanopadling, trøbåter og 

ballspill. Noen valgte å heller holde seg tørre innendørs med bordtennis eller brettspill. Vi hadde også i år med oss noen gode 

10.klassinger som blant annet hadde ansvar for underholdning på kveldene. De var dommere under «norske konfirmant talen-

ter». Hvor konfirmantene fikk vist frem hva de er gode på (eller bare hva de liker å gjøre). Det ble en helg med mye moro, god 

mat og tid til refleksjon og ettertanke rundt de store spørsmålene i livet. Vi avsluttete helgen med gudstjeneste hvor de selv var 

delaktige på ulike måter. En spesiell takk til dere 8 fjorårskonfirmanter som gjorde en kjempejobb! Spesielt gøy med sangen og 

dansen dere laget for helgen. Det var et kreativt og flott initiativ som vi satte stor pris på! Helgen hadde ikke blitt den samme 

uten dere!

Bibelreisen er et 4-timers kurs (2 samlinger á 2 timer) som egner seg for alle 
som ønsker å få en innføring i eller en repetisjon av bibelfortellingene. 

Opplegget passer både for de som på forhånd er vel kjent med Bibelens  
fortellinger og de som er mer ukjente med dem. 

Et av målene i opplegget er å klare å se bibelfortellingene i en sammenheng – 
som en helhet. 
 

Kurset holdes i Hafrsfjordsenteret ved Revheim kirke:  
- Tirsdag 8. november kl. 19.30-21.30 - Det gamle testamente 
- Tirsdag 22. november kl. 19.30-21.30 - Det nye testamente 

 
Kursholder Grete Stuen Vestøl er kateket i Hafrsfjord menighet. Hun har jobbet 
med formidling av bibelfortellinger til barn og unge i mange år. 
 

Bli med på bibelreisen – en morsom og engasjerende reise gjennom  
verdens mest solgte og mest leste bok!  

 
 

Dersom du kun har anledning eller ønsker å melde deg på for én av de to kveldene er dette 
også mulig. Gi da beskjed ved påmelding om hvilken dag du ønsker å være med.  

 

Pris: 100,-  
(Betales i døren. Inkluderer  
kursmateriale og enkel servering) 

 

Påmelding på tlf. 51 84 04 00  

innen 1. november! 

 

BIBELreisen 
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Følg med på 
www.hafrsfjord-menighet.no eller 
«lik» gjerne menighetens side på 
Facebook.
Ta kontakt med oss ved spørsmål!

Søndagsskole Hver søndag kl 11.00, 
utenom skolens ferier og ved Sprell 
levende gudstjenester.

Babysang Drop-in, onsdager kl. 
10.30. Ta med matpakke. Vi står for 
kaffe og te.

Joy Kidz Torsdager kl. 18.00 – 19.00. 
Fra 1. klasse og oppover.   

Gjeng Tirsdag kl. 13.30 – 15.00 i od-
detallsuker for 4. og 5. klasse.
Tirsdag kl 13.30 – 15.00 i partallsuker 
for 6. og 7. klasse. 

Master of the Universe Mandag kl 
18.30 – 19.30 i oddetallsuker for 5. – 
7. klasse.

Kaos og Sang Torsdag kl. 16.30 
– 18.00 i oddetallsuker. For hele 
familien.  

Salmekveld Onsdag 30.november, kl. 
19.30 – 21.00. Ved kantor Vit Kolos.

Treffen Torsdag kl. 19 – 21 i oddetall-
suker. Tilbud til psykisk utviklings-
hemmede.

Formiddagstreff Tirsdag 15. november 
kl 10.30 – 12.30. Tora-Liv Thorsen. 
«Glimt fra krigshistorien».

Det skjer i menigheten Stor julemesse
på Revheim skole

Lørdag 26. november  
kl. 11.00 – 13.30

Sang av  Kaos og Sang
Andakt ved Arvid Steinum
Salg av håndarbeid, lefser,  
julekaker, syltetøy, kranser, 

gravpynt, m.m.

Kaketombola og «katten i sek-
ken»

Lykkehjul med fruktkurver
Kafeteria med grøt, kaffe og kaker

Hovedtrekning av stor utlodning
Velkommen til førjulskos, julegrøt 

og julegavesalg!

Arr: Julemessekomiteen i  

Hafrsfjord menighet

Treffen besøkte Gledessprederen
Annenenhver torsdagskveld samles «Treffen» til hyggelig samvær 
på Hafrsfjordsenteret. Nå i slutten av oktober var en god gjeng 
fra Treffen invitert til Gausel kirke og Gledessprederen der. Vi 
ble tatt vel i mot og hadde en fin ettermiddagsstund sammen. 
Det var samling i kirkerommet, bevertning i kirkestua, sang og 
musikk og et fast innslag der er at alle får et gratislodd og med 
gevinst til alle. Den gode praten gikk godt rundt bordene og det 
ble en trivelig ettermiddagsstund. «Gledessprederen» bærer 
virkelig navnet sitt med rette.
Søndag 27. november, 1. søndag i advent, er Treffen med på 
gudstjenesten i Revheim kirke og medvirker og deltar aktivt i 

gjennomføringen av gudstjenesten.  Det gleder vi oss til.

KRIK OKTAN starter nå opp igjen med nye ledere/
trenere. Hver onsdag på Revheim skole blir det treninger for 
alle som går i 8.klasse og oppover. De nye lederne går siste 
året på Sola videregående skole, og de vil lede dere gjennom 
ulike treninger hvor dere selv også kan får være med å påvirke 
hva dere skal gjøre. Vi har masse forskjellig utstyr til ulike 
aktiviteter, så mulighetene blir mange. 
Det vil også bli en kort andakt på hver samling. Åsne og Kristin 

håper å se deg på 
trening, onsdager 
fra kl.20.00 – 21.45 
på Revheim skole. 
Velkommen
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Konsert med Randi Tytingvåg trio  
i Sunde kirke søndag 13. november
Randi Tytingvåg har evnen til å fortrylle publikum med musikken sin.  
Med et unikt sound og ekte historiefortelling har hun skapt seg et navn 
både nasjonalt og internasjonalt. Hun har en særegen stemme som spen-
ner fra det lavmælte og fragile til det kraftfulle og råe. Tytingvåg er en sterk 
formidler med ekte tilstedeværelse. Vi kan love en stemningsfull konsert  
i Sunde kirke søndag 13. november!
 Randi Tytingvåg Trio har jobbet sammen siden 2013 og har to utgivelser og 
en rekke turneer i inn- og utland bak seg. De er kjent for en stil i grense-
landet mellom viser, jazz, country, folk og roots musikk. De har skapt et 
unikt triosound som er en feiring av strengeinstrumenter og vokalharmonier.
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Følg med på 
www.hafrsfjord-menighet.no eller 
«lik» gjerne menighetens side på 
Facebook.
Ta kontakt med oss ved spørsmål!

Søndagsskole Hver søndag kl 11.00, 
utenom skolens ferier og ved Sprell 
levende gudstjenester.

Babysang Drop-in, onsdager kl. 
10.30. Ta med matpakke. Vi står for 
kaffe og te.

Joy Kidz Torsdager kl. 18.00 – 19.00. 
Fra 1. klasse og oppover.   

Gjeng Tirsdag kl. 13.30 – 15.00 i od-
detallsuker for 4. og 5. klasse.
Tirsdag kl 13.30 – 15.00 i partallsuker 
for 6. og 7. klasse. 

Master of the Universe Mandag kl 
18.30 – 19.30 i oddetallsuker for 5. – 
7. klasse.

Kaos og Sang Torsdag kl. 16.30 
– 18.00 i oddetallsuker. For hele 
familien.  

Salmekveld Onsdag 30.november, kl. 
19.30 – 21.00. Ved kantor Vit Kolos.

Treffen Torsdag kl. 19 – 21 i oddetall-
suker. Tilbud til psykisk utviklings-
hemmede.

Formiddagstreff Tirsdag 15. november 
kl 10.30 – 12.30. Tora-Liv Thorsen. 
«Glimt fra krigshistorien».

Det skjer i menigheten Stor julemesse
på Revheim skole

Lørdag 26. november  
kl. 11.00 – 13.30

Sang av  Kaos og Sang
Andakt ved Arvid Steinum
Salg av håndarbeid, lefser,  
julekaker, syltetøy, kranser, 

gravpynt, m.m.

Kaketombola og «katten i sek-
ken»

Lykkehjul med fruktkurver
Kafeteria med grøt, kaffe og kaker

Hovedtrekning av stor utlodning
Velkommen til førjulskos, julegrøt 

og julegavesalg!

Arr: Julemessekomiteen i  

Hafrsfjord menighet

Treffen besøkte Gledessprederen
Annenenhver torsdagskveld samles «Treffen» til hyggelig samvær 
på Hafrsfjordsenteret. Nå i slutten av oktober var en god gjeng 
fra Treffen invitert til Gausel kirke og Gledessprederen der. Vi 
ble tatt vel i mot og hadde en fin ettermiddagsstund sammen. 
Det var samling i kirkerommet, bevertning i kirkestua, sang og 
musikk og et fast innslag der er at alle får et gratislodd og med 
gevinst til alle. Den gode praten gikk godt rundt bordene og det 
ble en trivelig ettermiddagsstund. «Gledessprederen» bærer 
virkelig navnet sitt med rette.
Søndag 27. november, 1. søndag i advent, er Treffen med på 
gudstjenesten i Revheim kirke og medvirker og deltar aktivt i 

gjennomføringen av gudstjenesten.  Det gleder vi oss til.

KRIK OKTAN starter nå opp igjen med nye ledere/
trenere. Hver onsdag på Revheim skole blir det treninger for 
alle som går i 8.klasse og oppover. De nye lederne går siste 
året på Sola videregående skole, og de vil lede dere gjennom 
ulike treninger hvor dere selv også kan får være med å påvirke 
hva dere skal gjøre. Vi har masse forskjellig utstyr til ulike 
aktiviteter, så mulighetene blir mange. 
Det vil også bli en kort andakt på hver samling. Åsne og Kristin 

håper å se deg på 
trening, onsdager 
fra kl.20.00 – 21.45 
på Revheim skole. 
Velkommen
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Nytt fra staben
Stillingen som daglig leder i Sunde 
menighet er utlyst med søknadsfrist 30. 
okt. Bjørg Leidland er vikar i stillingen 
inntil ny daglig leder er ansatt. Hun har 
tidligere jobbet som daglig leder i St. 
Petri menighet. 
 Eli Thorset Våge vil ta hånd om øko-
nomi og regnskapsførsel i Sunde menig-
het ut året i 20% stilling. Eli, tidligere daglig leder i Gausel menighet bor på Gausel. 
 Ghislain Gourvennec vil fungere som kantorvikar inntil videre i Sunde menighet. Han har sin utdanning  fra 
Frankrike og Norge og har tidligere jobbet i Sola, Skien, Stavanger Domkirke og Vardeneset menigheter. 

Bjørg Leidland. Eli Våge. Ghislain Gourvennec.

Onsdag 9. november kl. 19.30 i Sunde kirke

Temakveld med Stan Donn
Stan Donn er fra San Diego, USA. Han er 
invitert til Norge for 3. gang for å fortelle sin 
historie og om hvordan Gud kalte han til 
tjeneste, om misjonsturer og evangelisering 
bl.a. i Brasil og Mozambique, hvordan han 
begynte å be for syke og om gjennombrudd i 
det overnaturlige. 
 Stan har selv nådegave til å be for syke og 
å hjelpe mennesker til å ta i bruk sine nåde-
gaver. Stan med sin trygge og jordnære personlighet får lett tillit i alle 
sammenhenger. Han har en spesiell utrustning til å nå ut til både 
voksne og ungdom.

Kaffeservering og sosial prat fra kl. 19.00.
Arr: Undervisningsutvalget i samarbeid med Lars Rune Netland.

Lys våken 2016!
Endelig er det snart tid for Lys Våken igjen! Lørdag 26. november –  
søndag 27. november braker det løs med årets høydepunkt for alle  
6. klassinger og 7. klassinger i Sunde kirke! Alle 6. klassinger blir invitert 
til å overnatte i kirka og feire kirkens nyttårsaften, natt til første søndag 
i advent. Vi skal lære masse gøy, spise god mat, ha leker og konkur-
ranser og feire nytt kirkeår med et smell! Alle 7.klassinger blir invitert til 
å være med som miniledere, og de får være med to torsdager i forkant 
på et minileder-kurs, hvor man får lære litt om hva det vil si å være en 
leder, og planlegge helgen. En kjekk måte å lære litt om å være leder, 
og få litt ansvar på en kjekk helg med mange barn og ungdommer. 
 Overnattingen avsluttes med en gudstjeneste på søndagen kl. 11.00 
som alle barna har fått være med på å lage innholdet til, og de deltar 
med ting de har lært og gjort – en virkelig fin gudstjeneste som for-
eldre, naboer og  alle andre burde få med seg! 
 Det vil bli sendt ut invitasjoner til alle døpte og tilhørende i posten 
med mer informasjon og påmeldingsinfo. Sjekk gjerne ut www.face-
book.com/sundekirke for å se bilder og film fra LysVåken i fjor – dette 
er virkelig verdt å være med på – et minne for livet!

DØPTE 
02.10.16  Casper Torkelsen
16.10.16  Casper Erdal Bergsagel 
 (Kvinnherad kyrkje) 
16.10.16  Frida Hognestad 
23.10.16  Anna Aurdal 
23.10.16  Sarah Emilia Midtbø Torkelsen 
23.10.16  Alexander Drivflaadt Risa
 (Revheim kirke) 

DØDE 

04.09.16  Gerd Irene Riska, f. 1940 
16.09.16  Alf Håland, f. 1931
16.09.16  Ommund Haugland, f. 1950 
22.09.16  Anna Karine Hausken, f. 1918 
06.10.16  Rolf Halsnøy, f. 1944 
16.10.16  Ruth Pedersen, f. 1951
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Sunde menighet
Besøksadresse:  Mjughøyden 9, 4048 Hafrsfjord 
Postadresse:  PB 201, 4001 Stavanger
Telefon:  51 59 46 00
E-Post:  post@sunde-menighet.no
Bankkonto:  3201.31.65628
Org.nr: 976 993 373 
 Navn Tlf. jobb Mobil, epost
Daglig leder (vikar 50%, adm.) Bjørg Leidland 5159 46 03 971 65 445 bjorg.leidland@stavanger.kommune.no
Daglig leder (vikar 20%, økonomi) Eli Thorset Våge   eli.thorset.vaage@stavanger.kommune.no
Sogneprest (vikar) Sigve Vidnes 5159 4604 951 47 974 sigve@sunde-menighet.no
Organist (vikar 50%) Ghislain Gourvennec  988 78 028   
Diakon Toril Signe Ø. Marthinsen 5159 4602  toril@sunde-menighet.no
Trosopplæringsleder Kristin Wallem Dahl 5159 4606 478 65 241 kristin.w@sunde-menighet.no
BU-leder Miriam Røren 5159 4605 901 45 241 miriam@sunde-menighet.no
Vaktmester/kirketjener (60%) Astrid H. Pedersen 5159 4605 464 32 130 astrid@sunde-menighet.no
Menighetssekretær (20%) Kristin Ascárd 5159 4608  kristin.a@sunde-menighet.no
Leder av menighetsrådet Margrethe S. Svanes  926 20 697 mr-leder@sunde-menighet.no

Hjemmeside: sunde-menighet.no
Facebook: facebook.com/sundekirke
Instagram: sundekirke
Kirkens servicetorg:  Klubbgata 1, 3. etg:
 Tlf 51 84 04 00 (08.00-15.30)

Formiddagstreff
For pensjonister og 
andre interesserte

•  Tir. 8. november kl. 10.30,  
Sunde kirke: Vigdis Bjorå, 
 Stefanusalliansen. Ferske inn-
trykk fra menighetens misjons-
prosjekt i Egypt. 

•  Tir. 22. november kl. 10.30, 
Solheim:Tale og sang ved 
 Martha og Johan Vistnes.

•  Tir. 6. desember kl. 10.30, 
 Sunde bedehus: Advents-
samling.

Søn. 6. november kl. 11.00. 
Allehelgensdag. Luk. 6, 20-23. 
Sigve Vidnes. Nattverd. Innsettelse 
av diakon Toril Signe Ø. Marthin-
sen. Offer til Misjonsprosjektet. 
Søndagsskole. 

Søn. 13. november kl. 11.00.  
26. søndag i treenighetstiden. Luk. 
13, 10-17. Einar Arne Garlid. Natt-
verd. Offer til Barne- og ungdoms-
arbeidet. Søndagsskole. 

Søn. 20. november kl. 11.00. 
Domssøndag/Kristi Kongedag.  
Joh. 9, 39-41. Sigve Vidnes. Natt-
verd. Offer til Menighetsarbeidet. 

Søn. 27. november kl. 11.00.  
1. søndag i advent. Matt. 21, 1-11. 
Sprell Levende. Lys Våken. Sigve 
Vidnes. Nattverd. Offer til Trosopp-
læringsarbeidet. 

Søn. 4. desember  
ikke gudstjeneste i Sunde kirke. 
Gudstjeneste i Revheim kirke. 
Avskjedsgudstjeneste for biskop 
Erling Pettersen i Domkirken. 

Søn.11. desember kl. 11.00. 
3. søndag i advent. Jes. 35, 1-10. 
Sigve Vidnes. Sunde sykehjem. 
Dåp. Nattverd. Offer til Menighets-
arbeidet. Søndagsskole.

Velkommen til 
gudstjenester

Strikke-
kafé
kl 11.00-13.00 i Sunde kirke

• Torsdag 3. november

• Torsdag 17. november

• Torsdag 1. desember

Ta med strikketøy eller annet 
håndarbeid, eller kom for en 
sosial formiddag.

Julearrangement
Mandag 12. des. kl. 17.30-18.30: 
Julekonsert, Sunde skolekorps.

Onsdag 14. des. kl. 18-19:
Julekonsert, Kvernevik 
skolekorps.

Søndag 18. des. kl. 19:
Julekonsert, Senex.

Mandag 2. jan. kl. 17:
Barnejuletrefest.

Fredag 6. jan. kl. 19.30:
Nyttårsfest for voksne.

Det skjer 
i menigheten
Onsdag 9. november kl. 19.30: 
Temakveld med Stan Donn.

Fredag 11. november kl.  19: 
Connect (8 kl. +).

Søndag 13. november kl. 19.30: 
Konsert med Randi Tytingvåg trio.

Lørdag 26. november kl. 12-15: 
Julemesse.

Fredag 25. november kl.  19: 
Connect (8 kl. +).

Lørdag 26.11 – Søndag 27.11:
Lys våken.
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HEIMDALL
Dobbeltgarasje med saltak. 
Romslig garasje for to biler. 
Her er det lagt vekt på et  
stilrent design som passer  
i de aller fleste bomiljøer.  
Garasjen er utstyrt med to 
porter. Heimdall kan leveres  
i tre moduler (lengder), blant  
annet med mulighet for bod  
i bakkant. Mål: 6x6 meter.

Montér Randaberg
Randabergveien 312, 4070 Randaberg. Tlf. 47 65 40 00.  
Åpningstid: 7 –19  9 –14. E-post: randaberg@monter.no

MONTÉRKUPPKampanje: 1. – 30. november

*Grunnmur er ikke inkl. i prisen.

*55 900,-

Alt i glass og speil til nybygg og reparasjoner

post@farstad-glass.no              Tlf.: 51 85 47 00              www.farstad-glass.no

Tilbudet gjelder kun i Madlakrossen 22!

25% rabatt 
• på utskiftninger av 
punkterte vindusglass
• på skyvedørs-
garderober
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På Madla Handelslag er vi kjent for å 
lage gode og smakfulle koldtbord. 
Vi har lang erfaring og mange 
fornøyde kunder. Velbekomme!

4% kjøpebonus på alt du kjøper 

Til festen

AMFI Madla   Matåpent:  9-22 (20)  •  www.madlahandelslag.no 

Velkommen
til bords!

Klassisk koldtbord (minimum 10 pers.)  
299,- pr. kuvert
Til enhver anledning  kan vi friste med vårt deilige koldt-
bord. Det inneholder roastbiff, svinestek, 
røkt svineflatbiff, karbonade, sognemorr, 
kyllinglår, håndpillede reker, røkelaks, 
eggerøre, rekesalat, ital-
iensksalat, waldorfsalat, 
potetsalat, sylteagurk, 
stekt løk, remulade, 
smør og brød

Ostebord (minimum  
5 pers.) 185,- pr. kuvert
Vi setter sammen et ostebord 
med 8-10 oster fra vårt rike 
utvalg i Madla Handelslags ostedisk. 
Har du spesielle ønsker, om du ønsker 
et mildt ostebord eller mer smak og fylde, 
er det bare å gi beskjed.

Spekebord  (minimum 10 pers.) 
199,- pr. kuvert
Til sammen 7 typer spekemat: Fenalår, 
spekeskinke, salami og sognemorr er 
faste innslag, resten en variasjon etter 
sesong og tilgjengelighet. Speke-
bordet blir servert med eggerøre, 
potetsalat, rømme, flatbrød/smør.

Snitter (minimum 10 stk.)  29,- pr. stk
Vi lager våre snitter på spiralloff fra eget bakeri: Reker, roastbiff, svinestek, 
røkelaks og kokt skinke. Ønsker du også med karbonade,  
eller at vi skal smøre dine snitter på spiral kneip, er det bare å si i fra.  
Du kan fritt velge hvilke varianter du ønsker uten tillegg i prisen. 
Glutenfrie snitter 35,- pr. stk. 

Kaker fra bakeriet vårt
Prøv vårt rikholdige kakeutvalg: Kransekake, marsipankake, 
fløtekake, Bostonkake, slottskake, sjokoladekremkake, 
fromasjkake eller ostekake. Fås i 2 størrelser.

Vi tar oss av alt til bestillingen, fra å gi råd til å kjøre ut. 
Kontakt oss for et tilbud på tlf.:51 93 30 00 /65. 
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